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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Okul öncesinde hedef kitlenin özelikleri dikkate alınarak etkili bir program geliştirme
çalışmaları oldukça önem taşımaktadır. Zira okul öncesinde çocuklar aynı yaş grubu da olsa,
farklı gelişimsel özellikler gösterebilmekte, farklı sosyal ve kültürel geçmişe sahip
olabilmektedirler.
Okul öncesi eğitimi programı, okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların
zengin öğrenme deneyimleri aracılığıyla sağlıklı büyümelerini, tüm gelişim alanlarının
desteklenerek en üst düzeye ulaşmasını, özbakım becerilerini kazanmalarını ve temel eğitime
hazır bulunmalarını sağlamak amacı ile geliştirilmiştir. Program çocukların gelişimsel
özellikleri, ilgi ve gereksinimleri ile çevresel koşullarını dikkate alan “gelişimsel”, “sarmal” ve
“eklektik” bir yapıdadır.
Çocuk gelişimi uygulamalarının programa alınmasında Okul Öncesi eğitimi veren
yurtdışı örnekler, yurt içi örnekler incelenmiş, güncel ihtiyaçlar ve sorunlar irdelenmiş, iş
disiplini sahasındaki öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer paydaşlar ile sürdürülen sinerji ve
geniş çaplı iletişimin bir ortak aklı olarak Okul öncesi eğitimin temel ilkeleri kapsamında
kalmak kaydı ile Çocuk gelişimi uygulamalarının öncü kimliği ile misyona sahip bulunan,
küresel sorunlara çözüm üretmeyi vizyon edinen İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim
Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi müfredata alınmış, mezuniyet ve yetkinlik yeterlilikleri
bakımından temel kazanımlar dersin içeriğine dâhil edilmiştir.
Böyle önemli bir görevi ifa etmeyi amaçlayan ders için ise 2013 Yılında yayımlanan
Okul Öncesi Eğitimi programı kapsamında Çocuk Gelişimi Uygulamaları adlı kitabımız
kaleme alınmıştır. Son derece hayati ve dikkate değer konular ihtiva eden Çocuk Gelişimi
Uygulamaları kitabı Okul Öncesi Eğitimi programı için çekirdek konulara sahiptir. Kitaptaki
bilgilerin kaynaktaki su gibi berrak, öz ve anlaşılır olmasına özen gösterilmiştir. Kitabın Çocuk
Gelişimi öğrencilerimiz için Okul Öncesi Eğitimi programı konularında merak uyandırması ve
bu disiplini aşkla sevmeleri dileklerimle.
Dr. Öğr. Üyesi HAKAN ŞAHİN
İstanbul, 2016
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YAZAR NOTU
Okul Öncesi Eğitim, Okul Öncesi Eğitim Programı, Okul Öncesi Eğitimde Öğrenme
Ortamı, Okul Öncesi Eğitim Programında Etkinlikler, Okul Öncesi Eğitimde Plan Hazırlama,
Uygulama ve Değerlendirme, Okul Öncesi Eğitimde Güne Başlama Etkinliği Planlama ve
Uygulama, Okul Öncesi Eğitimde Türkçe Etkinliği Planlama ve Uygulama, Okul Öncesi
Eğitimde Oyun ve Hareket Etkinliği Planlama ve Uygulama, Okul Öncesi Eğitimde Müzik
Etkinliklerini Planlama ve Uygulama, Okul Öncesi Eğitimde Eğitici Drama Etkinliklerini
Planlama ve Uygulama, Okul Öncesi Eğitimde Okuma-Yazmaya Hazırlık Çalışmalarını
Planlama ve Uygulama, Okul Öncesi Eğitimde Sanat Etkinliklerini Planlama ve Uygulama,
Okul Öncesi Eğitimde Fen Etkinliklerini Planlama ve Uygulama, Okul Öncesi Eğitimde
Matematik Etkinliklerini Planlama ve Uygulama gibi özel konulara vurgu yapılmıştır.
Her bir bölüm üç kısımdan oluşmaktadır.
Birinci kısım Bölüm Girişidir. Bölüm girişi bir iç kapak sayfası ile başlar ve devamında
Bölüm numarası ve ismi, Bu bölümde neler öğreneceğiz, Bölüm hakkında ilgi oluşturan sorular,
Bölümün anahtar kavramları ve gerekli ise açıklamaları gibi Bölüm Hazırlık Öğelerinden
oluşur.
İkinci kısım akademik olarak ders kazanımlarına uygun bir şekilde düzenlenen konu
yapısından ibaret Bölüm Metnidir.
Üçüncü kısım bir dersin bölümleri içindeki konuya ait aktarılan veya araştırılacak
bilgileri öğrencinin kendi kendine çalışabilmesini yönlendiren Bölüm Uygulamalarıdır. Bu
kısım, uygulamalar ve uygulama sorularından oluşur. Uygulamalar öğrenciye aktarılan bir
bilginin tekrarlanmasını amaçlayan soru veya yönlendirici metinler ile aktarılan bilgiyi
tamamlayıcı araştırma konularından oluşmaktadır. Öğrenciye uygulama yaptırmak için bulması
gereken hedefler, yapması gereken aktiviteler, tekrar etmesi gereken öğrenme oyunları, tekrar
etmesi gereken metinler veya başka kaynaklar veya metinde yer almayan ve kendi çıkarımlarını
sağlaması gereken sorular sorulmuştur. Bu uygulama yerine getirildikten sonra öğrencinin
uygulama soruları ile kendini sınaması sağlanmıştır. Uygulamanın tamamlanmasının ardından
uygulama kazanımlarını ölçmek amacıyla hazırlanan uygulama soruları genelde açık uçlu
sorulardan oluşmaktadır ve uygulama kazanımını öğrencinin değerlendirmesine yönelik hedefi
araştıran sorular şeklindedir.
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1. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu derste, “giriş” niteliğinde okul öncesi eğitimin önemi, amaçları ve ilkelerinin neler
olduğu hususu üzerinde durulacaktır. Okulöncesi eğitimin evrensel ve ulusal amaçları,
Okulöncesi eğitim uygulamalarında esas olan temel ilkeleri kısaca tanıtılacaktır.

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Okul öncesi eğitimin önemini araştırınız.
2. Okul öncesi eğitimin çocukların gelişimlerine etkisini araştırınız.
3. Okul öncesi eğitimin amaçlarını sıralayınız.
4. Okul öncesi eğitimin ilkelerini sıralayınız.

3

Anahtar Kavramlar





Okul Öncesi Eğitim
Bilişsel gelişim
Sosyal Gelişim
Duygusal Gelişim

4

Giriş
Okulöncesi dönem, çocuğun çevresini araştırıp tanımaya çalıştığı, çevresiyle iletişim
kurmaya istekli, meraklı ve hayal gücünün kuvvetli ve sorgulayıcı olduğu, yaşadığı toplumun
değer yargılarını ve o toplumun kültürel yapısına uygun davranış ve alışkanlıkları kazanmaya
başladığı, kişiliğin temellerinin atıldığı dönemdir. Okul öncesi dönem, insan yaşamının en
duyarlı ve öğrenmeye en açık olduğu yıllardır. Bu sebepten çocuğun içinde bulunduğu ortamın
hazırlanması ve çocuğun çeşitli sayı ve nitelikteki uyarıcı ile karşı karşıya bırakılması çocuğun
zihin gelişiminin yanı sıra diğer gelişim alanları açısından da oldukça önemlidir. Bu dönemde
uygun eğitim fırsatları sağlanarak çocukların özbakım, zihin, dil, sosyal, duygusal ve motor
yeteneklerinin gelişimi desteklenmelidir.
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1.1 Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları
Türk Millî Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini,
1. Atatürk İnkılâp ve İlkelerine ve Anayasa'da ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı;
Türk Milleti'nin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen,
koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan;
insan haklarına ve Anayasa'nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik
ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını
bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek,
2. Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe
ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip; insan
haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren ve topluma karşı sorumluluk duyan;
yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek,
3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş
görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini
mutlu kılacak ve toplumun m u t l u l u ğ u n a k a t k ı d a bulunacak bi r m esl ek sahibi
olmalarını sağlamak,
4. Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluğunu
artırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel
kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milleti'ni çağdaş uygarlığın yapıcı,
yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.

1.2 Okul Öncesi Eğitimin Amaçları
Okul öncesi eğitiminin amaç ve görevleri, milli eğitimin genel amaçlarına ve temel
ilkelerine uygun olarak;
1. Çocukların beden, zihin ve duygu gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak,
2. Onları ilkokula hazırlamak,
3. Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir
yetiştirme ortamı yaratmak,
4. Çocukların Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır.
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1.3 Okul Öncesi Eğitimin Temel İlkeleri
Okul öncesi dönem yaşamın temelidir. Bu dönemde öğrenme hızı çok yüksektir. Her yaş
grubunun genel gelişim özellikleri o yaş grubundaki tüm çocuklar için ortaktır; ancak her
çocuğun kendine özgü olduğu da unutulmamalıdır.
Okul öncesi eğitim bazı temel ilkelere dayanmaktadır. Bu ilkeler şunlardır:
1.

Okul öncesi eğitim çocuğun gereksinimlerine ve bireysel farklılıklarına uygun
olmalıdır.

2.

Okul öncesi eğitim çocuğun motor, sosyal ve duygusal, dil ve bilişsel gelişimini
desteklemeli, özbakım becerilerini kazandırmalı ve onu ilkokula hazırlamalıdır.

3. Okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların gereksinimlerini karşılamak amacıyla
demokratik eğitim anlayışına uygun öğrenme ortamları hazırlanmalıdır.
4.

Etkinlikler düzenlenirken çocukların ilgi ve gereksinimlerinin yanı sıra çevrenin ve
okulun olanakları da göz önünde bulundurulmalıdır.

5.

Eğitim sürecinde çocuğun bildiklerinden başlanmalı ve deneyerek öğrenmesine olanak
tanınmalıdır.

6.

Çocukların Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarına gereken önem verilmelidir.

7.

Okul öncesi dönemde verilen eğitim ile çocukların sevgi, saygı, işbirliği, sorumluluk,
hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi

duygu

ve davranışları

geliştirilmelidir.
8.

Eğitim, çocuğun kendine saygı ve güven duymasını sağlamalı, ona öz denetim
kazandırmalıdır.

9.

Oyun bu yaş grubundaki çocuklar için en uygun öğrenme yöntemidir. Tüm etkinlikler
oyun temelli düzenlenmelidir.

10.

Çocuklarla iletişimde,

onların kişiliğini zedeleyici şekilde davranılmamalı, baskı ve

kısıtlamalara yer verilmemelidir.
11.

Çocukların

bağımsız davranışlar

geliştirmesi desteklenmeli, yardıma

gereksinim

duyduklarında yetişkin desteği, rehberliği ve güven verici yakınlığı sağlanmalıdır.
12.

Çocukların kendilerinin ve başkalarının duygularını fark etmesi desteklenmelidir.

13.

Çocukların hayal güçleri, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri, iletişim kurma ve
duygularını anlatabilme davranışları geliştirilmelidir.

14.

Programlar hazırlanırken aile ve içinde bulunulan çevrenin özellikleri dikkate
alınmalıdır.

15.

Eğitim sürecine çocuğun ve ailenin etkin katılımı sağlanmalıdır.

16.

Okul öncesi eğitim süreçleriyle rehberlik hizmetleri bütünleştirilmelidir.
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17.

Çocuğun gelişimi ve okul öncesi eğitim programı düzenli olarak değerlendirilmelidir.

18.

Değerlendirme sonuçları çocukların, öğretmenin ve programın geliştirilmesi amacıyla
etkin olarak kullanılmalıdır.

1.4 Okul Öncesi Dönemin Önemi
Çocukların keşfetmek ve öğrenmek için doğal bir eğilimleri vardır. Öğrenme çok erken
yaşlarda başlar ve hayat boyu devam eder. Çocuklar dünyaya geldikleri ilk andan itibaren, daha
okula başlamadan çok önce öğrenmek ve keşfetmek için büyük bir heves duyarlar: aktif bir
şekilde çevrelerini keşfederler, iletişim kurmayı öğrenirler ve çevrelerinde gördükleri şeylere
dair fikirler oluşturmaya başlarlar.
Okul öncesi dönem beyin gelişiminin ve sinaptik bağlantıların kurulma oranının en yoğun ve
hızlı yaşandığı dönemdir. Beyin gelişimi çocuğun bilişsel, dil, motor, sosyal ve duygusal
gelişimi için güçlü bir zemin oluşturur. Bu nedenle çocuklar özellikle okul öncesi dönem olarak
adlandırılan yaşamın ilk altı yılında çok hızlı büyürler ve bu gelişim alanlarında şaşırtıcı bir
hızla yetkinleşirler. Böylece çocuğun kendi potansiyelini gerçekleştirmesinin ve toplumun
üretken bir bireyi olabilmesinin yolu açılmış olur. Beyin okul öncesi dönem boyunca hızlı
geliştiği için bu dönem, beynin çevresel etkilere en açık olduğu dönemdir. Bu kapsamda çevre,
çocuğun gelişimini ve öğrenme motivasyonunu derinden etkiler. Çocuğun ne kadar
keşfedebileceği, neler öğrenebileceği ve hangi hızla öğrenebileceği çocuğun çevresinin ne
kadar destekleyici olduğuyla ve çocuğa ne gibi olanaklar sunulduğuyla yakından ilişkilidir.
Çevresel etkiler çocuğun beyin gelişimini olumlu yönde etkileyebileceği gibi, olumsuz çevre
koşullarına bağlı olarak istenmeyen bir şekilde de etkileyebilir. Çocuğun sağlıklı bir beyin
gelişimine sahip olabilmesi için okul öncesi dönem boyunca sağlıklı beslenmesi, zengin uyarıcı
bir çevre içinde bulunması ve çocuğa yeni öğrenme fırsatlarının sunulması gerekmektedir.
Çevre, uyaranlar bakımından ne kadar zengin olursa çocuk o kadar hızlı gelişir ve öğrenir.
Ancak çocuğun ilk yıllarını uyaranların yetersiz olduğu, duygusal ve fiziksel desteğin yeterince
sunulmadığı ve yeni öğrenme fırsatlarının yaratılmadığı bir çevrede geçirmesi çocuğun beyin
gelişimini olumsuz etkiler. Bu durum ise çocuğun dil, bilişsel, motor, sosyal ve duygusal
gelişim alanlarında gecikmeler görülmesine, ayrıca davranış problemleri sergilemesine yol
açar.
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Erken yaşam deneyimleri çocuğun okula, öğrenmeye ve kendi becerilerine dair geliştireceği
tutumları belirler ve okul başarısını etkiler. Okul öncesi dönemde olumlu deneyimler yaşayan
çocuk okula, öğrenmeye ve kendi becerilerine dair olumlu tutumlar geliştirir. Çocuğun erken
yaşta olumsuz deneyimler yaşaması ise onun tüm eğitim yaşamını etkileyecek problemler
yaşamasına neden olabilir. Okul öncesi çağda olumsuz deneyimleri olan çocuğun öz-değerinin
düşük olduğu, okulda ve okul sonrası yaşamda düşük başarı gösterdiği ve daha fazla davranış
problemi sergilediği bilinmektedir.
Çocuğun sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi, gelişebilmesi ve öğrenmeye karşı olumlu tutumlar
geliştirebilmesi için nitelikli bilişsel uyarıcıların, zengin dil etkileşimlerinin, olumlu sosyalduygusal deneyimlerin çocuğa sunulduğu ve çocuğun bağımsızlığının desteklendiği bir
çevrenin yaratılmasına ihtiyaç vardır. Bu ise ancak sağlıklı bir aile ortamı ve nitelikli bir okul
öncesi eğitim ile mümkündür.
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Uygulamalar
1. Okul Öncesi Dönemin Önemini düşününüz.
2. Okul Öncesi Eğitim alan çocukla Eğitim almayan çocuklar arasında gelişimsel
açıdan ne gibi farklar beklenir.
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Uygulama Soruları
1. Okul Öncesi Eğitimin Amaçlarını sıralayınız.
2. Okul Öncesi eğitim bireyin psikososyal gelişimine etkisini açıklayız.
3. Okul Öncesi Eğitimin ulusal nitelikteki amaçlarının evrensel amaçlardan farklı olması
gerekli midir? Neden?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Okul öncesi dönem beyin gelişiminin hızlı yaşandığı dönemdir. Beyin gelişimi çocuğun
bilişsel, dil, motor, sosyal ve duygusal gelişimi için güçlü bir zemin oluşturur. Bu nedenle
çocuklar özellikle okul öncesi dönem olarak adlandırılan yaşamın ilk altı yılında çok hızlı
büyürler ve bu gelişim alanlarında şaşırtıcı bir hızla yetkinleşirler. Böylece çocuğun kendi
potansiyelini gerçekleştirmesinin ve toplumun üretken bir bireyi olabilmesinin yolu açılmış
olur. Beyin okul öncesi dönem boyunca hızlı geliştiği için bu dönem, beynin çevresel etkilere
en açık olduğu dönemdir. Bu kapsamda çevre, çocuğun gelişimini ve öğrenme motivasyonunu
derinden etkiler. Çocuğun ne kadar keşfedebileceği, neler öğrenebileceği ve hangi hızla
öğrenebileceği çocuğun çevresinin ne kadar destekleyici olduğuyla ve çocuğa ne gibi olanaklar
sunulduğuyla yakından ilişkilidir.
Okulöncesi Eğitimin Evrensel Amaçları Dünya Uluslararası Okulöncesi Eğitimi
Örgütü (OMEP) okulöncesi eğitimin evrensel amaçlarını toplumsal, eğitsel ve gelişimsel olmak
üzere üç boyutta açıklamıştır:
Okul öncesi Eğitimde Toplumsal Amaçlar Çocuğun kendi yaşıtlarıyla bir arada
olmasının sağlanması, Anne ile çocuğun aynı ortamda bulundurulması, Çalışan annelerin
çocuklarına bakılması, Her çocuğa eşit eğitim imkanlarının sağlanması, Çocukların birbirleriyle
ve başkalarıyla ilişki içinde bulunarak sosyalleşmelerine katkıda bulunulması
Eğitici Amaçlar: Çocuğun duyu organlarının eğitilmesi, Çocukta çevre bilincinin ve
duyarlılığının arttırılması, Çocuğa toplumda kabul gören davranışların kazandırılması (renk,
ses, estetik, toplumsal kurallar vb. ).
Gelişimsel Amaçlar: Çocuğun doğal gelişiminin desteklenmesi, Çocuğun gelişim
düzeyi ve özelliklerine uygun yaşam deneyiminin sağlanması, Yetişkin kişi, çocuğun gelişimini
ve onun gelişimindeki kritik dönemleri bilmelidir. Okulöncesi eğitimde çocuğun gelişim hızını,
bireysel özelliklerini kesintiye uğratmadan geliştirmek amaçlanmaktadır.
Türkiye’de Okulöncesi Eğitimin Temel Amaçları: Türkiye’de okulöncesi eğitimin
temel eğitsel ve gelişimsel amaçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Okulöncesi
Eğitim Programına (MEB, 2013) dayanılarak şöyle sıralanabilir:
Toplumsal Amaçlar Koşulları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için
ortak bir yetişme ortamı hazırlama,
Eğitsel Amaçlar Çocuklara hayal güçlerinin gelişimi, yaratıcı yollarla düşünce ve
duygularını anlatabilme ve iletişim kurabilme becerilerini kazandırma, Çocukların Türkçeyi
doğru ve güzel konuşmalarını sağlama, Çocukları temel eğitime hazırlama
Gelişimsel Amaçlar Çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden
gelişmelerini ve iyi alışkanlıklar kazanmalarını sağlama.
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2. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu derste, Okul Öncesi eğitim programını, programın önemini, propgramın temel
özelliklerini, Programın Dayandığı Okul Öncesi Eğitim İlkelerini, Okul Öncesi eğitim
programının bileşenleri üzerinde durulacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Programlı çalışmanın önemi nedir?
2. Okul Öncesi Eğitim programı oluşturulurken nelere dikkat edilmelidir?
3. Okul Öncesi eğitim programının bileşenleri nedir?
4. Programın temel özellikleri nelerdir?
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Anahtar Kavramlar





Program
Plan
Sarmal
Eklektik
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Giriş
Okul öncesi eğitim kurumlarında program hazırlamanın önemli ve dikkat isteyen bir
konu olduğu giderek daha da kabul görmektedir. Okul öncesi eğitim, gelişimin en değişken ve
en hızlı olduğu dönemdir. Bu hızla değişen dönemi değerlendirmek ise iyi hazırlanmış eğitim
programları ile olur.
Okul öncesi eğitim programı çocukta sadece bazı davranışları değil aynı zamanda
değişik sosyal yapıdaki çocukların gelişim özelliklerini ve içinde bulundukları eğitim
sisteminin temel ilke ve prensiplerini de göz önüne almak zorundadır. Okul öncesi dönemde
çocuğun devamlı, hızlı gelişmesi ve ilgi sürelerinin kısa olması nedeniyle araç gereçlerin
önceden hazırlanmasına ve plan yapılmasına ihtiyaç vardır.
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2.1 Okul Öncesi Eğitim Programının Tanıtımı
Bu program, okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların zengin öğrenme
deneyimleri aracılığıyla sağlıklı büyümelerini; motor, sosyal ve duygusal, dil ve bilişsel gelişim
alanlarında gelişimlerinin en üst düzeye ulaşmasını, özbakım becerilerini kazanmalarını ve
ilkokula hazır bulunmalarını sağlamak amacı ile geliştirilmiştir. Program, çocukların
gelişimlerini desteklemesinin yanı sıra tüm gelişim alanlarında görülebilecek yetersizlikleri
önlemeyi amaçladığından destekleyici ve önleyici boyutları olan çok yönlü bir program olma
özelliği taşımaktadır.
Program, çocukların gelişim düzeylerine ve özelliklerine dayanan ve bu anlamda, tüm
gelişim alanlarının geliştirilmesini esas alan “gelişimsel” bir programdır. Program yaklaşımı
olarak “sarmal” özellik gösteren bu program, model olarak “eklektik”tir.
Programda, “kazanım” ve “gösterge”ler temel alınmıştır. Programda çocukların gelişim
özellikleri yaş gruplarına göre, kazanım ve göstergeler ise bütün olarak ele alınmıştır. Gelişim
özellikleri bilimsel çalışmalar dikkate alınarak üç farklı yaş grubuna göre düzenlenmiştir ancak
öğretmenin kendi grubundaki çocuklar için programdan kazanım ve göstergeleri seçerken
çocukların gelişim özelliklerini dikkate alması gerekmektedir. Gereksinim duyulduğunda
programda yer almayan bir kazanım ve/veya gösterge öğretmen tarafından belirlenerek eğitim
planına eklenebilir. Ancak bu tür düzenlemeler yapılırken gerekçelerin iyi belirlenmesine,
eklenen kazanım ve göstergelerin Türk Milli Eğitiminin Amaçları, Okul Öncesi Eğitimin
Amaçları, programın temel felsefesi, amaçları ve özellikleriyle tutarlı olmasına, diğer
kazanımlarla çakışmamasına ve çelişmemesine özen gösterilmesi gerekmektedir. Genel olarak
program, yapılması öngörülen eylemleri ve alt basamaklarını kimlerin, nasıl yapacağını belirten
ayrıntılı akış planıdır.
Eğitim programı; öğrencinin yaşına ve toplumsal kurallara göre, gösterilmesi gereken
bedensel, bilişsel, duygusal ve toplumsal davranışları kazanması için tüm eğitsel yaşantıların
planıdır. Eğitim programı, öğretim etkinliklerini olduğu kadar, ders dışı etkinlikleri ve destek
hizmetleri de kapsar.
Müfredat programı;
Derslerin düzenli bir şekilde haftalık, aylık ve yıllık dağılımının gösterildiği plandır.
Öğretim programı;
Bir eğitim kurumundan mezun olmak için kurumun amaçları doğrultusunda okunması
gereken ders, ünite, konu ve konu gereçlerini içeren plandır.
Okul öncesi eğitim programı;
Dil, bilişsel, psikomotor, sosyal-duygusal ve öz bakım becerilerini geliştirmek üzere
düzenlenmiş, çocuğun belirli ihtiyaçlarını oyun içinde ve eğitim araçlarını kullanma konusunda
eğitilmiş öğretmenler tarafından karşılanmasını sağlayan bir programdır.
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Program sadece etkinliklerin ve hedeflerin planlanması anlamına gelmez. Aynı
zamanda günlük programı, materyallerin kullanımını, etkinlikler arasındaki geçişi, rutin
etkinliklerin düzenini ve sırasını kapsar.
Okul öncesi eğitim programı, çocukları hedef alarak onların yaş ve gelişim özelliklerine
göre planlanır çocuğu sadece ilkokula hazırlamak için değil, aynı zamanda bu yaş çocuklarının
gereksinimlerine göre düzenlenerek gerçeğe uygun yaşantılar kazandırmayı amaçlamaktadır.
Okul öncesi eğitim kurumlarında hazırlanan eğitim programlarına birebir uymak mümkün
olmayabilir. Ancak okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan eğitimciler, belirli prensiplere
bağlı kalmak koşulu ile grubundaki çocukların gelişimsel özellikleri, olgunluk düzeyleri ve
çevre koşullarına göre program hazırlar ve uygularlar. Türkiye de
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında aylık ve günlük olmak
üzere iki çeşit plan vardır. Programın hazırlanmasında göz önünde bulundurulması gereken
birtakım esaslar vardır. Bunlar;
Programlar çocukların gelişim özellikleri, yaşları, ilgileri, olgunluk düzeyleri, okulun
fiziki koşulları ve çevre özellikleri göz önüne alınarak düzenlenmelidir.
Programda grup etkinlikleri ve bireysel etkinlikler yer almalıdır.
Etkinliklerin yerleştirilmesinde denge olmalıdır. Hareketli etkinlikleri daha sakin
etkinlikler izlemelidir.
Programda öğretmenin karar vereceği etkinlikler olduğu gibi çocuğun seçeceği
etkinliklere de yer verilmelidir. Köşelerde düzenlenen etkinlikler bu nedenle büyük bir önem
taşır. İyi bir anaokulunda evcilik, dramatizasyon, masa etkinlikleri, kitap, fen, müzik, blok vb.
köşeler bulunmalıdır.
Günlük bir program uygulanırken çocukların ilgi ve gereksinimlerine göre değişiklikler
yapılabilir. Çocuklar olgunlaştıkça yeni materyaller, yeni teknikler ve problem çözme
durumları programa ilave edilmelidir.
Günün ilk saatleri zor ve dikkat gerektiren etkinliklere ayrılmalıdır. Küçük bir çocuğun
en uyanık olduğu zaman günün erken saatleridir. Dikkat gerektiren uğraşlar için programda yer
ayırırken bunu unutmamak gerekir.
Yoğun dikkat gerektiren etkinlikler arka arkaya planlanmamalıdır.
Tartışma ve anlatım yeteneğini geliştirmeyi amaçlayan bir çalışmada çocukların küçük
gruplar halinde toplanması daha uygundur. Böyle bir ortam her çocuğa öğretmenle karşılıklı
konuşma, soruları cevaplandırma olanağı sağlar. Şarkı söylemeye veya hareketli oyunlara
bütün sınıf topluca katılabilir. Çocuklara hem okul içinde hem de bahçede etkinlik yapma
olanağı sağlanmalıdır.
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Bir etkinlikten diğerine geçiş kendiliğinden ve akıcı olmalıdır. Etkinliğin bitmesinden
beş dakika önce çocukları uyarmak sorunu çözümlemeye yardımcı olur. Aynı zamanda
çocukların iki etkinlik arsında bekletilmemesi gerekir. Çocuklar boş bekletildiklerinde
hareketlenirler. Bu durumda eğitimcinin gruba hakimiyetini zorlaştırır.
Etkin faaliyetleri edilgen faaliyetler izlemelidir.
Programın Dayandığı Okul Öncesi Eğitim İlkeleri
Okul öncesi eğitim,çocuğun gereksinimlerine ve bireysel farklılıklarına uygun
olmalıdır.
Okul öncesi eğitim çocuğun psikomotor, sosyal-duygusal, dil ve bilişsel gelişimini
desteklemeli, öz bakım becerilerini kazandırmalı ve onu ilköğretime hazır duruma getirmelidir.
Okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların gereksinimlerini karşılamak amacıyla
demokratik eğitim anlayışına uygun eğitim ortamları hazırlanmalıdır.
Etkinlikler düzenlenirken çocukların ilgi ve gereksinimlerinin yanı sıra çevrenin ve
okulun olanakları da göz önünde bulundurulmalıdır.
Eğitim sürecinde çocuğun bildiklerinden başlanmalı ve deneyerek öğrenmesine olanak
tanınmalıdır.
Çocukların Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarına gereken önem verilmelidir.
Okul öncesi dönemde verilen eğitim ile çocukların sevgi, saygı, iş birliği, sorumluluk,
hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygu ve davranışları geliştirilmelidir.
Eğitim, çocuğun kendine saygı ve güven duymasını sağlamalı, ona öz denetim
kazandırmalıdır.
Oyun bu yaş grubundaki çocuklar için en uygun öğrenme yöntemidir. Tüm etkinlikler
oyun temelli düzenlenmelidir.
Çocuklarla iletişimde, onların kişiliğini zedeleyici şekilde davranılmamalı, baskı ve
kısıtlamalara yer verilmemelidir.
Çocukların bağımsız davranışlar geliştirmesi desteklenmeli, yardıma gereksinim
duyduklarında yetişkin desteği, rehberliği ve güven verici yakınlığı sağlanmalıdır.
Çocukların kendilerinin ve başkalarının duygularını fark etmesi desteklenmelidir.
Çocukların hayal güçleri, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri, iletişim kurma ve
duygularını anlatabilme davranışları geliştirilmelidir.
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Programlar hazırlanırken aile ve içinde bulunulan çevrenin özellikleri dikkate
alınmalıdır.
Eğitim sürecine çocuğun ve ailenin etkin katılımı sağlanmalıdır.
Okul öncesi eğitimde çocuğun gelişimi ve okul öncesi eğitim programı düzenli olarak
değerlendirilmelidir.
Okul öncesi eğitimde değerlendirme sonuçları çocukların, öğretmenin ve programın
geliştirilmesi amacıyla etkin olarak kullanılmalıdır

2.2 Programın Temel Özellikleri:
Çocuk Merkezlidir
Öğretmenlerin, öğrenme sürecinde çocukların plan yapmalarına, uygulamalarına,
düzenlemelerine, sorgulamalarına, araştırmalarına, tartışmalarına ve üretmelerine mümkün
olduğu kadar çok olanak tanımaları gerekmektedir. Çocuğun okula, öğrenmeye ve araştırmaya
dair olumlu tutumlar kazanabilmesi için; olumlu benlik algısı geliştirmesi, kendini değerli
hissetmesi, akran ve öğretmenleriyle karşılıklı etkileşime girebilmesi önemlidir. Bunun yanısıra
çocuğun etkinliklere aktif katılması, eğitim ortamlarında yapacağı etkinlikleri ve oynayacağı
materyalleri seçmesi için özgürlük tanınması gerekir.
Esnektir
Program; çocuğun, fiziksel çevrenin ve ailenin değişen özelliklerine göre uyarlanmaya
ve bireyselleştirilmeye uygundur. Öğretmenin, ortaya çıkabilecek günlük ve anlık değişimlere
göre eğitim sürecinde gerekli düzenlemeler yapabilmesine fırsat vermektedir. Bu programı
kullanan öğretmen eğitim planlarını kendisi hazırlar, uygular ve değerlendirir. Öğretmen,
programda yer alan kazanım ve göstergeler ile kavramları farklı biçimlerde bir araya getirebilir.
Etkinliklerini bütünleştirilmiş veya ayrı ayrı hazırlayabilir, değişik konulardan, etkinlik, ortam
ve materyallerden yararlanarak öğrenme süreçlerini zenginleştirebilir.
Sarmaldır
Sarmal bir program kazanım ve göstergelerin süreç boyunca, ihtiyaç duyulduğu
durumlarda farklı etkinlikler aracılığıyla tekrar tekrar ele alınmasını gerektirir. Böyle
yapıldığında kazanımların gerçekleşmesi, pekiştirilmesi ve kalıcılığının sağlanması mümkün
olur. Okul öncesi dönemdeki çocukların hızlı gelişim ve değişim içinde olmaları ve öğrenmenin
birikimli bir süreç gerektirmesi nedeniyle programda bu yaklaşım temel alınmıştır.
Eklektiktir
Çeşitli ülkelerdeki okul öncesi eğitim programları incelendiğinde, programların farklı
yaklaşım ve modelleri temel alarak oluşturulduğu görülmüştür. Bu programda 21. yüzyılın
21

gereksinim duyduğu bireyi yetiştirmek, ulusal özellik ve gereksinimleri karşılamak amacıyla
farklı öğrenme kuram ve modellerindeki çocuk merkezli uygulamalardan yararlanılarak bir
senteze ulaşılmıştır.
Dengelidir
Program çocukların gelişimini çok yönlü desteklemeyi hedeflediği için tüm gelişim
alanlarıyla ilgili kazanım ve göstergelerin eğitim planlarında dengeli bir şekilde ele alınması
gerekmektedir. Benzer şekilde; pasif ve hareketli etkinlikler, etkinlik çeşitleri (Türkçe,
matematik, oyun vb.), çalışma şekilleri (büyük grup, küçük grup, bireysel), etkinliğin
uygulandığı yer (iç ve dış mekânlar) ve etkinliklere ayrılan sürenin dengeli bir şekilde
ayarlanması önemlidir.
Oyun Temellidir
Çocuk oyun aracılığıyla öğrenir, kendini ve içinde yaşadığı dünyayı oyunla tanır ve
kendini en iyi oyun sırasında ifade eder, kritik düşünme becerilerini oyun içinde kazanır.
Çocuğun dili oyundur, diğer bir deyişle oyun, çocuğun işidir. Programda kazanım ve
göstergeler ele alınırken oyunun bir yöntem ve/veya etkinlik olarak kullanılması özellikle
önerilmektedir. Oyun aracılığıyla öğrenme bu programın ve okul öncesi eğitimin ayrılmaz
parçası olarak görülmektedir.
Keşfederek Öğrenme Önceliklidir
Keşfederek öğrenmede çocuğun öğrenme sürecine etkin katılması, öğrendiklerini farklı
durumlara transfer etmesi ve yeni durumlarda kullanması önemlidir. Program çocuğun
çevresinde olanları fark etmesini, merak ettiği konulara ilişkin sorular sormasını, araştırma
yapmasını, keşfetmesini ve oynayarak öğrenmesini teşvik eder. Böylece ezbere dayalı öğrenme
yerine anlamlı öğrenme gerçekleşmiş olur.
Yaratıcılığın Geliştirilmesi Ön Plandadır
Çocukların öğrenme gereksinimleri ve öğrenme stillerine uygun ortamlarda kendilerini
farklı yollarla ve özgün bir biçimde ifade etmeleri için gerekli olan fırsatlar yaratılmalıdır. Bu
amaçla öğrenme sürecinde farklı materyaller, farklı yöntem ve tekniklerle çocukların bireysel
farklılıkları desteklenmelidir. Programda yaratıcılık, ayrı bir alan olarak ele alınmamış,
kazanım ve göstergelerde vurgulanmıştır. Bu programın amacına uygun bir şekilde
uygulanabilmesi için öğretmenlerin de yaratıcı olması gerekmektedir.
Günlük Yaşam Deneyimlerinin ve Yakın Çevre Olanaklarının Eğitim Amaçlı
Kullanılmasını Teşvik Eder
Programda günlük yaşam deneyimlerinden yararlanılması eğitim sürecini hem
zenginleştirir hem de kolaylaştırır. Yakın çevre olanaklarının işe koşulması, araç-gereç ve
materyallerin sağlanmasında çeşitlilik ve ekonomik açıdan yarar sağlar. Bu nedenle öğretmenin
yakın çevreyi ve çocuğun yaşam deneyimlerini iyi tanıması ve izlemesi önem taşımaktadır.
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Programın bu özelliği nedeniyle hazır planların her çevre ve çocuk için kullanılması programın
temel felsefesine aykırıdır.
Temalar/Konular Amaç Değil Araçtır
Okul öncesi eğitimde, kazanım ve göstergelerin kazandırılmasında konu ya da tema
merkezli eğitim söz konusu değildir ancak eğitim süreci planlanırken çeşitli konulardan
yararlanılabilir. Burada asıl amaç, ele alınan konunun öğretimi değil, o konu yardımı ile
kazanım ve göstergelerin gerçekleştirilmesidir. Kazanımlar, göstergeler ve kavramlar farklı
etkinliklerde yeniden ele alınabilir.
Öğrenme Merkezleri Önemlidir
Öğrenme merkezleri çocukların bireysel gereksinimlerini karşılamak amacıyla farklı
ayırma materyalleri ile bölünmüş, küçük gruplar halinde etkileşimde bulunacakları ve
dikkatlerini yoğunlaştırarak oynayabilecekleri öğrenme alanlarıdır. Çocuklar özgürce
deneyimlerde bulunup rahat hareket edebildikleri ortamlarda daha iyi gelişir, becerilerini
sergileyebilirler. Merkezler, iç mekânlarda olduğu kadar dış mekânlarda da düzenlenmelidir.
Kültürel ve Evrensel Değerleri Dikkate Alır
Çocukların yaşadıkları toplumun değerlerini tanımaları, kültürel ve evrensel değerleri
benimsemeleri onların sorumluluk bilincine sahip bireyler olarak yetişmeleri açısından
önemlidir. Program, bu yönüyle, farklılıklara saygı duyulmasını ve farklı özellikleri olan
bireylerle uyum içinde bir arada yaşamaya dair deneyimler kazanılmasını teşvik etmektedir.
Programda değerler eğitimi ayrı bir alan olarak ele alınmamış, ancak kazanım ve göstergelerde
bütüncül bir şekilde vurgulanmıştır.
Aile Eğitimi ve Katılımı Önemlidir
Aile eğitimi ve katılımı, okul ve ev arasındaki devamlılığı destekleyerek kazanılan bilgi,
beceri ve tutumların kalıcılığını sağlar. Bu nedenle “Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim
Programı ile Bütünleştirilmiş Aile Destek Eğitim Rehberi (OBADER)” hazırlanmıştır.
Öğretmenlerin programla birlikte bu rehberi de etkin bir şekilde kullanmaları gerekmektedir.
Değerlendirme Süreci Çok Yönlüdür
Okul öncesi eğitimde sonuç değil, süreç önemli olduğundan, programda sürecin çok
yönlü olarak değerlendirilmesi öne çıkmaktadır. Değerlendirmede çocuğun, programın ve
öğretmenin kendini değerlendirme süreci iç içe olduğundan, birinden elde edilen bulgular
diğerlerinin değerlendirilmesinde de kullanılır. Öğretmenlerin yapılan değerlendirmeleri
sonraki uygulamalarda dikkate almaları gereklidir.
2.3. Okul Öncesi Eğitim Programının Bileşenleri
Okul Öncesi Eğitimin altı bileşeni vardır.
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1. Çocukların nasıl öğrendiği, yani gelişim öğrenme ile ilgili temel bilgiler nelerdir.
2. Çocuklara neyin öğretileceği, yani eğitim programını uygulamaktaki hedefler nedir ve
çocukların neyi kazanmaları bekleniyor?
3. Programın uygulama süreci nasıl olmalıdır.
4. Programın etkili bir şekilde gerçekleşebilmesi için fiziksel çevrenin düzenlenmesinde
nelere dikkat edilmelidir?
5. Ailenin programa katılımı nasıl olmalıdır?
6. Değerlendirme?
2.4 Gelişim Özellikleri, Kazanımlar ve Göstergeleri
Güncellenen bu program gelişimsel bir programdır. Gelişimsel program bütüncül bir
yaklaşımla, çocuğun sosyal ve duygusal, motor, bilişsel, dil gelişim alanları ile özbakım
becerilerini birlikte ele alır. Programın temelini çocukların gelişimsel özellikleri oluşturur.
Öğrenme süreçleri planlanırken çocukların gelişimsel düzeyleri belirlendikten sonra ilgi ve
gereksinimleri ile içinde yaşadıkları çevresel koşullar dikkate alınır. Kazanım ve göstergelerle
farklı eğitim süreçleri oluşturularak çocukları desteklemek ve bulundukları gelişim düzeyinden
ulaşabilecekleri en üst aşamaya taşımak bu programın hedefidir
Program güncellenirken önceki programda yer alan amaç ve kazanımlar, kazanım ve
göstergeler şeklinde ifade edilmiştir. Amaçlar ulaşılmak istenen sonuçları gösterir. Diğer bir
deyişle öğretmenin kazandırmak istediklerini tanımlar, öğretmeni ve dolayısıyla yıl içinde ele
alınacak içeriği merkeze alır. Kazanımlar ise çocuğu merkeze alarak belirlenir ve çocuklar
tarafından ulaşılması gereken sonuçları gösterir. Yani çocukların öğrenmeleri gereken bilgi,
beceri ve yetkinlikleri tanımlar. Kazanımlara dayalı olarak oluşturulmuş olan göstergeler
genellikle kendi içinde basitten-karmaşığa, somuttan-soyuta ve birbirini izleyen aşamalar
halinde sıralanarak belirlenen kazanımın gerçekleşmesine hizmet ederler. Göstergeler,
kazanımların gözlenebilir halidir. Öğretmenler belli bir kazanımla ilgili olarak etkinlik
oluştururken göstergeler onlara yol gösterecektir. Bu durum, kazanımı kapsayıcı nitelikte
etkinliklerin yazılmasını ve uygulanmasını kolaylaştıracaktır.
Programda her yaş grubu için gelişim özellikleri, yeniden düzenlenerek geliştirilen
kazanımlar, göstergeler ve bunlarla ilgili açıklamalar ek 1 de sunulmuştur.
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Uygulamalar
1. Planlı çalışmanın önemiyle ilgili bir araştırma yapınız.
2. Etkin Öğrenme yöntemleriyle ilgili bir araştırma yapınız.
3. Çocuk Merkezli programla ilgili bir araştırma yapınız?
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Uygulama Soruları
1.
2.
3.
4.

Programın Çocuk merkezli olması ne anlama geliyor?
Programın esnek olması ne anlama geliyor?
Programın dengeli olması ne anlama geliyor?
Programda keşfederek öğrenme ile ne anlatılmak isteniyor?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Okul Öncesi Eğitim programı Gelişimsel, bütüncül bir yaklaşımla, çocuğun sosyal ve duygusal,

motor, bilişsel, dil gelişim alanları ile özbakım becerilerini birlikte ele alır. Programın temelini
çocukların gelişimsel özellikleri oluşturur. Öğrenme süreçleri planlanırken çocukların
gelişimsel düzeyleri belirlendikten sonra ilgi ve gereksinimleri ile içinde yaşadıkları çevresel
koşullar dikkate alınır. Kazanım ve göstergelerle farklı eğitim süreçleri oluşturularak çocukları
desteklemek ve bulundukları gelişim düzeyinden ulaşabilecekleri en üst aşamaya taşımak bu
programın hedefidir

Genel olarak program, yapılması öngörülen eylemleri ve alt basamaklarını kimlerin,
nasıl yapacağını belirten ayrıntılı akış planıdır.
Eğitim programı; öğrencinin yaşına ve toplumsal kurallara göre, gösterilmesi gereken
bedensel, bilişsel, duygusal ve toplumsal davranışları kazanması için tüm eğitsel yaşantıların
planıdır. Eğitim programı, öğretim etkinliklerini olduğu kadar, ders dışı etkinlikleri ve destek
hizmetleri de kapsar.
Okul öncesi eğitim programı, çocukları hedef alarak onların yaş ve gelişim özelliklerine
göre planlanır çocuğu sadece ilkokula hazırlamak için değil, aynı zamanda bu yaş çocuklarının
gereksinimlerine göre düzenlenerek gerçeğe uygun yaşantılar kazandırmayı amaçlamaktadır.
Okul öncesi eğitim kurumlarında hazırlanan eğitim programlarına birebir uymak mümkün
olmayabilir. Ancak okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan eğitimciler, belirli prensiplere
bağlı kalmak koşulu ile grubundaki çocukların gelişimsel özellikleri, olgunluk düzeyleri ve
çevre koşullarına göre program hazırlar ve uygularlar. Türkiye de
Programın Dayandığı Okul Öncesi Eğitim İlkeleri
Okul öncesi Eğitim, çocuğun gereksinimlerine ve bireysel farklılıklarına uygun
olmalıdır.
Okul öncesi eğitim çocuğun psikomotor, sosyal-duygusal, dil ve bilişsel gelişimini
desteklemeli, öz bakım becerilerini kazandırmalı ve onu ilköğretime hazır duruma getirmelidir.
Oyun bu yaş grubundaki çocuklar için en uygun öğrenme yöntemidir. Tüm etkinlikler
oyun temelli düzenlenmelidir.
Çocukların hayal güçleri, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri, iletişim kurma ve
duygularını anlatabilme davranışları geliştirilmelidir.
Eğitim sürecine çocuğun ve ailenin etkin katılımı sağlanmalıdır.
Okul öncesi eğitimde çocuğun gelişimi ve okul öncesi eğitim programı düzenli olarak
değerlendirilmelidir.
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3. OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ÖĞRENME ORTAMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu derste, Öğrenme merkezleri ve bu merkezlerin önemi üzerinde durulacaktır. Blok,
kitap, müzik, sanat, fen ve dramatik oyun merkezi tanıtılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Okul Öncesi eğitim programının uygulanmasında öğrenme merkezlerinin önemi
hakkında ne düşünüyorsunuz?
2. İdeal bir okul öncesi eğitim sınıfında neler olmalıdır.
3. Okul öncesi eğitim verilen sınıflarda olmazsa olmaz öğrenme merkezleri neleridir?
4. Sanat merkezinde hangi tür malzemeler olmalıdır?
5. Öğrenme merkezleri sınıfa nasıl dağıtılmalıdır?
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Anahtar Kavramlar







Blok merkezi
Kitap merkezi
Müzik merkezi
Sanat merkezi
Fen merkezi
Dramatik oyun merkezi
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Giriş
İyi tasarlanmış sınıf ortamları çocukların yaratıcı problem çözme becerilerini
geliştirmektedir. Bu beceriler ise günümüz bilgi ve teknoloji çağında başarıyı sağlayan birincil
göstergeler olduğu düşünülmektedir. Bir okul öncesi eğitim ortamının çocukların gelişimsel ve
eğitimsel gereksinimlerini karşılayacak nitelikte tasarlanması önemlidir. Bu ortamlar
çocukların tüm gelişimlerini destekler nitelikte olmaldır.
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3.1. Okul Öncesi Eğitim Ortamı ve Öğrenme Merkezleri
Bir okul öncesi eğitim kurumunun, çocukların eğitimsel gereksinimlerini karşılar nitelikte
tasarlanmış olması önemlidir. İyi tasarlanmış eğitim ortamları çocukların etkin öğrenmelerini
destekler ve yaratıcı problem çözme becerilerini geliştirir. Dikkatli ve özenli planlanmış eğitim
ortamları eğitim programlarının başarıya ulaşmasında önem taşır. Bu eğitim programının
amacına uygun şekilde planlanabilmesi ve uygulanabilmesi için eğitim ortamlarının öğrenme
merkezlerini içerecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
Öğrenme Merkezleri;
Güncellenen programda ilgi köşeleri öğrenme merkezleri olarak ifade edilmiştir. Öğrenme
merkezleri çocukların serbest oyun oynama gereksinimlerini karşılamak için düzenlenmiş
alanlardır. Öğrenme merkezleri günlük eğitim akışında yer alan etkinliklerde ele alınan kazanım
ve göstergeler doğrultusunda seçilmiş farklı materyalleri de barındıran, birbirinden çeşitli
malzemelerle (çocuk boyundaki dolap/raflar, pano, farklı renkte halılar, yer döşemeleri ya da
yere yapıştırılan bantlar, vb.) ayrılmış olan oyun alanlarıdır. Öğrenme merkezleri sınıf içinde
özelliklerine göre yerleştirilmelidir. Örneğin hareketli oyunlar oynanabilen blok merkezinin
kitap merkezinden mümkün olduğunca uzak bir yerde düzenlenmesi farklı ilgi alanlarında
bulunan çocuklara rahatlık sağlayacak, sınıf düzeninin sağlanmasına da doğal yoldan yardımcı
olacaktır.
Öğretmen, öğrenme merkezlerinde sınıfın fiziksel özelliklerini ve çocuk sayısını dikkate alarak,
çocukların bireysel gereksinimlerine ve ilgilerine yönelik düzenlemeler yapar. Oluşturulan
merkezin sınırları, uygun etkileşimlerin bir alandan diğer alana kolaylıkla taşınabilmesi ve
çocukların değişken ilgilerini yanıtlayabilmesi için esnek olmalıdır. Bunun yanı sıra var olan
öğrenme merkezleri; kazanımlara uygun olarak yeni materyaller eklenmesi, bazı materyallerin
kaldırılması, bazılarının da tekrar yerine konması şeklinde güncellenmelidir. Böylece
çocukların materyallere olan ilgileri canlı tutulabilir. Öğrenme merkezlerinin düzenlenmesinde
çocukların da fikirlerinin alınması, sınıfı benimsemelerine ve aldıkları sorumlulukları yerine
getirmelerine destek olacaktır. Bir sınıfta kaç merkez olacağını sınıftaki çocuk sayısı ve sınıfın
fiziksel koşulları belirler.
Her merkezde oynayacak çocuk sayısını ise sınıftaki merkezlerin sayısı, merkezlerin büyüklüğü
ve materyallerin yeterliliği belirler. Belirli bir öğrenme merkezinde oynayacak çocukların sayısı
ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek bir anlaşmazlık durumunda öğretmen oyun oynama süresine
sınır getirebilir. Örneğin dramatik oyun merkezi ilgi çekici materyalleri nedeniyle çocukların
hepsinin aynı anda oynamak istedikleri bir bölüm olabilir. Öğretmen burada bir çalar saat
bulundurabilir ve uygun bir süreye ayarlayarak çocukların bu merkezden dönüşümlü olarak
yararlanmasını sağlayabilir. Çocuklar bu kuralı içselleştirdiklerinde, saat çaldığında
malzemeleri toplayarak dramatik oyun merkezini bir sonraki gruba herhangi bir uyarı olmadan
bırakacaklardır.
Okul öncesi eğitim kurumlarında öncelikle bulunması önerilen merkezler; blok, kitap, müzik,
sanat, fen ve dramatik oyun merkezleridir. Sınıfta bulunan merkezlerin adlarının ve
sembollerinin bulunduğu farklı renklerde kartlar hazırlanarak ait olduğu merkezde çocukların
görebileceği bir yere asılmalı ya da yapıştırılmalıdır. Örneğin kitap merkezi için üzerinde
kitap/kitap okuyan çocuk resmi bulunan bir kart ya da sanat merkezi için üzerinde palet ve boya
fırçalarının resmi bulunan bir kart hazırlanabilir. Öğretmen gerekli zaman ve durumlarda
seçilen temalara uygun olarak bir süreliğine yeni merkezler de oluşturabilir. Örneğin belirli gün
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ve haftalardan Kızılay haftasına girildiyse, Kızılay etkinliklerini çağrıştıran materyalleri
barındıran bir merkez oluşturulabilir ya da sınıfta kardeşi olan bir çocuk varsa bebekler ve
gereksinimlerinin yer aldığı bir merkez hazırlanabilir. Bunun yanı sıra çocukların banka,
postane, restoran, sağlık kurumları, alış veriş mağazaları vb. yerlerde yaşam becerilerini
bağımsızca geliştirip uygulayabilecekleri farklı merkezler de hazırlanabilir. Geçici bir süre için
oluşturulan bu merkezler çocukların ilgisine göre iki ya da üç gün, bazen de bir hafta boyunca
sınıfta yer alabilir.
Öğretmen, öğrenme merkezlerini çocuklar sınıfa gelmeden önce hazırlar. Güne başlama zamanı
sonunda tercih ettikleri merkezlerde oynamaları için çocuklara rehberlik eder. Öğrenme
merkezini seçen çocuk ilgi ve isteği doğrultusunda etkinliğini sürdürür, çalışmasını bitirdiğinde
bir merkezden diğerine geçebilir. Öğretmen, çocuklar merkezdeyken kendisi de sürece
katılarak gözlem yapar ve çocukları ve eğitim planını değerlendirebilmek için çocukların
bireysel özelliklerini, çoğunlukla hangi merkezleri ve hangi arkadaşlarıyla oynamayı tercih
ettiğini not defterine kayıt eder. Çocukların çeşitli deneyimler yaşayıp farklı kazanımlara
ulaşabilmesi için onları diğer günlerde değişik merkezlere yönlendirmeye özen gösterir. Bunun
yanı sıra merkezlerde farklı arkadaşlarıyla da oynamalarına dikkat eder.
Aşağıda farklı büyüklüklerdeki eğitim ortamlarında öğrenme merkezlerinin yerleşimi
verilmiştir:
1. İdeal bir okul öncesi eğitim sınıfı

1. Blok Merkezi 2. Dramatik Oyun Merkezi 3. Sanat Merkezi 4. Kitap Merkezi 5. Fen Merkezi
6. Kum ve Su Masası 7. Müzik Merkezi 8. Giriş ve Bekleme Alanı
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Yukarıda yer alan çizim birçok merkezin yerleştirilebileceği bir okul öncesi eğitim ortamını
yansıtmaktadır. Mekânın daha küçük olduğu sınıflarda tüm öğrenme merkezlerine yer
verilmeyebilir. Böyle bir durumda var olan öğrenme merkezleri birden fazla amaç için
kullanılabilir. Örneğin sanat merkezi aynı zamanda fen merkezi olarak, dramatik oyun merkezi
ise aynı zamanda blok merkezi olarak kullanılabilir.
2. İki merkezli küçük bir sınıf

1. Giriş-Koridor/Blok Merkezi 2. Dramatik Oyun Merkezi

Bu ortamlarda dikkat edilmesi gereken nokta, öğrenme merkezlerinin birbirlerinden belirgin
bir biçimde ayrılmış olmasıdır. Bunun amacı çocukların küçük gruplar halinde her bir öğrenme
merkezinde daha etkin çalışabilmesini sağlamaktır. Öğrenme merkezleri birbirinden ayrılmış
olsa da birbirinden kopuk ve bağımsız değildir. Çocuklar bir öğrenme merkezinde çalışırken
diğerlerinde neler olup bittiğini kolayca takip edebilir. Bir öğrenme merkezinden diğerine
erişim oldukça kolaydır. Öğrenme merkezleri birbirinden açık raf sistemine sahip, çocuk
boyuna uygun dolaplarla ayrılmıştır. Dolapların çocuk boyuna uygun olması çocuğun çalışmak
istediği materyale kendi başına ulaşması ve işini bitirince materyali yine kendi başına yerine
kaldırması açısından önemlidir. Olası çarpma ve yaralanmaları önlemek için masa ve
sandalyelerin kenarlarının sivri değil oval olmasına dikkat edilmelidir.
Aşağıda öğrenme merkezlerinin tanımı ve amacı açıklanarak bu merkezlerde bulunması
önerilen materyaller belirtilmiştir:
Blok Merkezi:
Çocukların yaşadıkları ortamlarda yer alan farklı boyut, şekil ve renkteki figürleri ve bunlar
arasındaki ilişkileri fark etmesine ve farklı figürler kullanarak yapı-inşa oyunları aracılığıyla
yaratıcılıklarını kullanmasına olanak tanıyan bir merkezdir. Bu merkez için geniş bir alana
ihtiyaç vardır ve çocuklar hareketli olup çok ses çıkarabilecekleri için sessiz olunması gereken
merkezlerden uzak olmalıdır.
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Materyaller: Farklı materyallerle (ahşap, köpük, plastik, kâğıt, karton) yapılmış bloklar, içi
boş bloklar, minyatür hayvan figürleri (çiftlik hayvanları, yabani hayvanlar, evcil hayvanlar)
insan figürleri (itfaiyeci, polis, asker vb.), kamyonet ve arabalar, farklı eğimlerdeki rampalar,
yol-sokak-bina-trafik işaret ve levhaları, legolar, ev figürleri, farklı renklerde kâğıt ve
kartonlar, tekerlekler, kâğıt havlu-tuvalet kâğıdı ruloları, farklı boyutlarda kutu-kartonlar,
çeşitli figür ve blokların içine konabileceği kutu ve sepetler vb. bulundurulabilir.
Kitap Merkezi:
Çocukların okuma-yazma etkinliklerine ve kitaplara karşı olumlu tutumlar geliştirmesini
sağlamayı, dil ve iletişim becerilerini desteklemeyi amaçlayan bu öğrenme merkezinin rahat,
aydınlık ve görece sessiz bir mekânda olmasına özen gösterilmelidir. Bu merkez çocukların
basılı materyalleri inceleyebileceği, bazen masada bazen bir mindere uzanarak kitap/dergi vb.
bakabileceği bir alandır.
Materyaller: Çocukların ulaşabileceği yükseklikte kitaplık-raflar, resimli kitaplar, sandalyekoltuk, minderler, masa, broşürler, dergiler, ansiklopediler, atlaslar, kataloglar, farklı
boyutlarda resimli kartlar, yazılı materyaller, gazete, farklı temalara uygun olarak hazırlanmış
afişler, ABC kitapları, kumaş kitaplar, çocukların hazırladığı kitaplar, haritalar, büyüteçler,
restoran menüleri, telefon rehberi, hikâye ve masal kahramanlarının maketleri, üç boyutlu
resimli kitaplar, hikâyelerin anlatıldığı CD’ler, bilgisayar, yansı cihazı, masa lambası, bilmece
kitapları ya da kartları, boyama kitapları, tekerleme, şiir kitapları, biyografiler ve kavram
kitapları, bellek kartları, kavram oyuncakları vb. bulundurulabilir.
Müzik Merkezi:
Çocukların müzik ile ilgili bilgi ve becerilerini destekleyerek deneyim kazanmalarını sağlayan
etkinliklerin yapıldığı bir öğrenme merkezidir. Okul öncesi eğitim kurumunda müzik
merkezinin olması, çocukların hem erken dönemde müzik eğitimiyle ilgili bireysel bilgi ve
becerilerinin oluşmasını ve gelişmesini sağlayacak hem de genel müzik kültürünün oluşmasına
katkıda bulunacaktır. Bu merkezde özellikle gerekli çalgı ve araç-gereçlerin bulundurulması ve
bunların hem çocuklar hem de öğretmenler tarafından etkin bir şekilde kullanılması, ritim
duygusunun gelişebilmesi ve işitsel algının uyarılması açısından önemlidir.
Çocuk bu merkezdeki çalgı ve araç-gereçler yardımıyla bilişsel, dil, motor, sosyal ve duygusal
becerilerini artırmaya yönelik çalışmalar da yapabilecektir. Ayrıca öğretmen çocuklarla birlikte
artık materyallerden farklı sesler çıkaran müzik araç ve gereçleri yapmaya da özen
göstermelidir.
Çalgı ve araç-gereçler: Vurmalı çalgılar (Orff çalgıları) bulundurulmalıdır. Örneğin, ezgili
vurmalı çalgılardan glockenspiel, metalofon, ksilofon, ezgisiz vurmalı çalgılardan ise ritim (tartım)
çubuğu, kastanyet, marakas, agogo, çelik üçgen, ziller, davul, tef bulundurulması önerilmektedir.

Öğretmenin kullanması için piyano, org, gitar, keman, blokflüt, melodika vb. bulundurulabilir.
Çocuklarla kullanmak üzere CD çalar, klasik müzik CD’leri, çocuk şarkıları CD’leri ve müzik
kitapları bulundurulmalıdır.
Sanat Merkezi:
Çocukların geçmiş deneyimleri ve öğrendiklerini temel alarak yeni fikirler ve özgün ürünler
ortaya koymalarına olanak tanımayı amaçlayan, farklı malzemelerle etkileşime geçerek keşifler
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yapabileceği ve farklı deneyimler yaşayabileceği bir merkezdir. Bu çalışmalar süresince
çocukların estetik algıları ve manipülatif becerileri gelişir.
Dönem başında ve daha küçük yaş gruplarında daha basit materyaller ile başlanması ve
çocukların beceri düzeyleri arttıkça materyallerin de daha karmaşıklaşması gerekir. Çocukların
ürettiği ürünlerin çocukların göz hizasında ve çocuklar tarafından sergilenmesine özen
gösterilmelidir.
Materyaller: Pastel boya, kuru boya, gazlı kalem, sulu boya, akrilik boya, tutkallı boya, beyaz
kağıt, renkli fon kartonları, rulo kraft kağıtları, naylon poşetler, köpük (strafor) panolar,
kumaş, cam, metal yüzeyler, düz taşlar, şişe kavanoz ve çeşitli büyüklükte karton kutular, kağıt
bardaklar, desenli duvar kağıtları, kap kağıtları, gazete dergi, ahşap boyama materyalleri, her
türlü kolaj (kesme yapıştırma) malzemeleri, değişik renk ve desende kağıtlar, aliminyum folyo,
yoğurma materyali olarak oyun hamurları, kil, yapıştırıcı olarak beyaz (plastik) tutkal,
makaslar, kağıt peçete ve ruloları, pipetler, kürdan, kumaş parçaları, renklendirilmiş
pamuklar, şampuan şişeleri, ipler, düğmeler, alçı kalıpları, maskeler, makarnalar, boncuklar,
ressamlara ait tablolar ve reprodüksiyonlar, kartpostallar, posterler, gezi fotoğrafları, müze
broşürleri, çıkartmalar, resimli takvimler, çocukların yaptığı resimler, sergi panosu, sanat
haberlerinin yer aldığı gazete ve dergiler, çocukların çektiği fotoğraflar, proje çalışmaları,
koleksiyonlar, ülkeleri tanıtan resimler, çocuklar için önlük veya eski tişörtler, palet, tuval,
baskı çalışmaları için; yaprak patates, çarşaflar, süngerden kalıplar, fırçalar, şövaleler vb.
bulundurulabilir.
Fen Merkezi:
Çocuklar dünyaya karşı içten gelen bir merak duyar ve çevrelerinde olup biteni öğrenmek
isterler. Bu öğrenme merkezi çocukların merak duygusu ve öğrenme arzusunu uyarmayı ve
çocukların yaşadıkları dünya hakkında yeni şeyler öğrenmelerini desteklemeyi amaçlar.
Çocukların bilimsel süreç becerilerini geliştirebilecekleri bu merkez, aydınlık olmalı, rahat
çalışılabilecek şekilde düzenlenmeli ve görece sessiz merkezlere yakın olmalıdır.
Materyaller: Standart ve standart olmayan duyu malzemeleri bulundurulabilir (örn: kum, su,
pirinç, nohut, mısır farklı boyuttaki kaplara konabilir veya büyükçe bir kap farklı zamanlarda
farklı malzemelerle doldurulabilir). Materyallerin gerçek nesnelerden oluşmasına özen
gösterilmelidir. Akvaryum, saat, takvim, cetvel, mezura, metre, hesap makinesi, kum saati, küre,
harita, ülkeleri tanıtan resimler, büyüteç, mikroskop, steteskop, bilgisayar, ayna, termometre,
kronometre, pusula, dürbün, ip, lastik, rafya, kurdele, rüzgar gülü, mıknatıs, terazi, kuru
yapraklar, taşlar, böcek koleksiyonları, ölçü kapları ve ölçü kaşıkları, bilim kitapları, slayt ve
slayt makinesi, kamera, fotoğraf makinası, fen ve doğa konusu ile ilgili fotoğraflar, afişler,
filmler, belgeseller, insan vücudu modeli, iskelet modeli, diş modeli, evcil hayvanlar, evcil
hayvan kafesleri, kuş yuvaları, hayvan tüyleri, bitkiler ve çimlendirme kapları, kum, kil, toprak,
su, deniz kabukları, el feneri, saç kurutma makinesi, piller, teller, ampuller, radyo gibi elektrikli
aletler, süzgeç, huni, plastik kaplar, kapaklar, kek kalıpları ve kovalar gibi çeşitli mutfak
eşyaları, fasulye, nohut, mercimek gibi değişik baklagiller ve tohumlar, un, tuz, şeker, kabartma
tozu, tutkal, mum, tebeşir, pamuk, tarak, farklı dokularda kumaşlar, makas, besin piramidi
panosu, balonlar, naylon torbalar, çeşitli demir ve tahta çubuklar, röntgen filmleri gibi
malzemeler bulundurulabilir. Sayı kartları, (kartondan, mukavvadan, tahtadan sayılar),
eşleştirme kartları, boncuklu abaküs, üç boyutlu nesneler (renkli kapaklar, kâğıt bardak), renkli
kâğıtlar, çeşitli uzunluklarda materyaller (kalemler, pipetler, boyalar), toplar, balonlar,
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legolar, bloklar, yazı tahtası ve yap-boz lar da bu merkezde bulundurulabilecek
malzemelerdendir.
Dramatik Oyun Merkezi:
Oyun çocuğun tüm gelişim alanlarını destekler. Çocuklar dramatik/sembolik oyun sırasında
nesnelerle ve kişilerle etkileşimde bulunur ve nesneleri düşünce, durum ve diğer nesneleri
temsil etmek için kullanırlar. Sembolik düşünmenin gelişimini destekleyen bu öğrenme
merkezinde çocuğun farklı roller almasına, yeni keşiflerde bulunmasına, günlük yaşamdan
olayları ve kişileri doğaçlama olarak canlandırmasına imkân sağlayan materyaller yer
almaktadır.
Bu merkez için çocukların serbestçe oyun oynamasını, birbirleriyle etkileşmesini ve farklı oyun
senaryoları oluşturmasını destekleyecek genişlikte bir alan düzenlenmeli ve bu alanın sessiz
olunması gereken merkezlerden uzak olmasına özen gösterilmelidir.
Materyaller: Kukla perdesi, çeşitli kuklalar (el kuklası, ipli kukla, parmak kuklası, çomak kukla
vb.), maskeler, kostümler, şapkalar, şallar, atkılar, kurdeleler, tüller, eşarplar, çantalar,
aksesuarlar, yapılandırılmış oyuncaklar (örn; evcilik oyuncakları, tamir malzemeleri vb.),
minderler, çantalar, peruklar, eldivenler, kemerler, gözlükler, yağmurluklar, oyun evi, bloklar,
çadır, sepetler, çeşitli tiyatro oyunlarının afişleri, posterler, maketler, minyatür oyuncaklar,
çeşitli meslek gruplarına özgü materyaller, örn: steteskop, itfaiyeci miğferi, aşçı şapkası, tarak,
ayna, bardaklar, oyuncak yemek takımı (tabak, çanak, kaşık, çatal), piknik sepeti, vazo ve
çiçekler, boş kutular, süpürge, fırça, faraş, telefon, cep telefonu ve telefon rehberi, gazete,
dergiler, magazinler, defterler, kalemler, renkli kâğıtlar, kendinden yapışkan not kâğıtları, eski
daktilo, klavye, önlükler, kablosu kesilmiş eski saç kurutma makinesi vb. bulundurulabilir.
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Uygulamalar
1. Okul öncesi eğitim kurumlarını geziniz.
2. Öğrenme merkezlerini inceleyiniz.
3. Hangi merkezler yan yan gelmiştir.
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Uygulama Soruları
1. İdeal bir okul öncesi eğitimi sınıfı nasıl olmalıdır?
2. Gecici öğrenme merkezi nedir?
3. Öğrenme merkezlerinin özelliklerine göre sınıf içi dizaynı neden önemlidir?
4. Fen merkezinde hangi materyaller olmaldır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Okul öncesi eğitim kurumlarında öncelikle bulunması önerilen merkezler; blok, kitap,
müzik, sanat, fen ve dramatik oyun merkezleridir. Sınıfta bulunan merkezlerin adlarının ve
sembollerinin bulunduğu farklı renklerde kartlar hazırlanarak ait olduğu merkezde çocukların
görebileceği bir yere asılmalı ya da yapıştırılmalıdır. Örneğin kitap merkezi için üzerinde
kitap/kitap okuyan çocuk resmi bulunan bir kart ya da sanat merkezi için üzerinde palet ve boya
fırçalarının resmi bulunan bir kart hazırlanabilir. Öğretmen gerekli zaman ve durumlarda
seçilen temalara uygun olarak bir süreliğine yeni merkezler de oluşturabilir. Örneğin belirli gün
ve haftalardan Kızılay haftasına girildiyse, Kızılay etkinliklerini çağrıştıran materyalleri
barındıran bir merkez oluşturulabilir ya da sınıfta kardeşi olan bir çocuk varsa bebekler ve
gereksinimlerinin yer aldığı bir merkez hazırlanabilir. Bunun yanı sıra çocukların banka,
postane, restoran, sağlık kurumları, alış veriş mağazaları vb. yerlerde yaşam becerilerini
bağımsızca geliştirip uygulayabilecekleri farklı merkezler de hazırlanabilir. Geçici bir süre için
oluşturulan bu merkezler çocukların ilgisine göre iki ya da üç gün, bazen de bir hafta boyunca
sınıfta yer alabilir.
İdeal bir okul öncesi eğitim sınıfı
1. Blok Merkezi
2. Dramatik Oyun Merkezi
3. Sanat Merkezi
4. Kitap Merkezi
5. Fen Merkezi
6. Kum ve Su Masası
7. Müzik Merkezi
8. Giriş ve Bekleme Alanı
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4. OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE PLAN HAZIRLAMA, UYGULAMA VE
DEĞERLENDİRME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu derste, Okul Öncesinde Aylık plan hazırlama, günlük plan hazırlama uygulama ve
değerlendirme üzerinde durulacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Plan yapmanın önemi ile ilgili kaynaklardan ve internetten bilgi toparlayınız.
2. 3 okul öncesi eğitim kurumunu ziyaret ederek kullandıkları okul öncesi eğitim
programları ile ilgili bilgi edininiz.
3. Topladığınız bu bilgileri raporlaştırınız.
4. Değerlendirmenin kaç boyutu vardır.
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Anahtar Kavramlar
 Günlük Plan
 Aylık Plan
 Değerlendirme
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Giriş
Eğitim, bireyin yaşamının ilk günlerinden başlayarak onu her yönüyle etkilemiş, her
çağda insanın daha iyi yetişmesini ve yaşamasını amaçlamıştır. Eğitimin ilk basamağı olan okul
öncesi eğitim dönemi ülkemizde 72 aya kadar olan dönemi kapsamaktadır.
Çocukların gelişim alanlarındaki becerilerinin temeli bu dönemde atılmaktadır.
Gelişimin en hızlı ve değişken olduğu bu dönemi yakalayıp değerlendirmek ancak çok iyi
planlanmış eğitim programlarıyla mümkündür.
Okul öncesi eğitim kurumlarında program hazırlamanın önemli ve dikkat isteyen bir
konu olduğu giderek daha da kabul görmektedir. Okul öncesi eğitim, gelişimin en değişken ve
en hızlı olduğu dönemdir. Bu hızla değişen dönemi değerlendirmek ise iyi hazırlanmış eğitim
programları ile olur.
Okul öncesi eğitimde öğrenme sürecinin belli bir düzen içinde ve sistemli bir biçimde
yürütülebilmesi için genel olarak iki tür plan hazırlanmaktadır. Bunlar aylık ve günlük
planlardır.
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4.1 Okul Öncesi Eğitimde Plan Hazırlama
4.1.1 Aylık Eğitim Planı

Bu programda, öğretmenin eğitimini aylık dönemler halinde planlaması önerilmektedir.
Aylık plan, bir öğretmenin çalıştığı çocuk grubunun gelişimini desteklemek için etkinlik
oluşturmak üzere alacağı kazanım ve göstergeleri, kavramları, alan gezilerini, özel gün ve
haftalar ile aile katılımı ve değerlendirme süreçlerini içeren bir çalışma planıdır (Ek 3, Ek 7).

Öğretmenin o ay için alması gereken kazanımları, ilgili göstergeleri ve kavramları
belirleyebilmesi için, çocukları rutin olarak gözlemlemesi ve gözlemlediği gelişim özelliklerini
“Gelişim Gözlem Formu” na kaydetmesi gerekmektedir (Ek 1). Gözlemlerden elde edilen
bilgiler doğrultusunda çocukların desteklenmesi gereken gelişim özelliklerinin dikkate alınması
önemsenmelidir.
Öğretmen, her ay planında yer verdiği kavramları “Kavramlara Aylık Eğitim
Planlarında Yer Verme Durumu Çizelgesi” ne (Ek 5); kazanım ve göstergeleri ise “Kazanım ve
Göstergelere Aylık Eğitim Planlarında Yer Verme Durumu Çizelgesi”ne (Ek 6) kaydetmelidir.
Öğretmenin o ay üzerinde durduğu kavram, kazanım ve göstergeleri kayıt altına alması çocuğun
sadece belli gelişim alanlarında desteklenmesinin önüne geçecek ve çocuğa çok yönlü gelişme
fırsatı sunacaktır. Bu durum aynı zamanda öğretmenin etkili ve dengeli plan yapmasına da
olanak sağlayacaktır.
Öğretmen, ilgili ayda yer alan özel gün ve haftalar, alan gezileri ve gerçekleştirmeyi
planladığı aile katılımı etkinliklerini aylık planının ilgili bölümlerinde belirtir.
Aylık planların değerlendirme bölümünde öğretmen; o ay boyunca günlük eğitim
akışlarının genel değerlendirme bölümlerine ve çocuk gelişim gözlem formlarına kaydettiği
bilgilere dayanarak çocukların, programın ve kendisinin değerlendirme sonuçlarına yer verir.
Her ay için planına aldığı kazanımların gerçekleştirilme durumu ile etkinlikleri uygulama
durumuna ilişkin bilgileri kaydeder. Bunun yanı sıra uygulamada ortaya çıkan sorunları ve
gereksinimleri de belirtir. Her ay sonunda yapılan bu değerlendirmeler bir sonraki ay için rehber
olacaktır. Tüm aylık planların değerlendirmeleri ise bir sonraki yılın eğitim planlarının
hazırlanmasına ışık tutacaktır. Öğretmenin grubundaki çocukları, programını ve kendisini
değerlendirirken kullanacağı ve aylık planının değerlendirme bölümünde belirteceği formlar ve
kullanma zamanları şöyledir:
 Okulun açıldığı ayda çocukların evlerine yapılacak ziyaretler, grup ve bireysel
veli toplantıları ve bunlarla ilgili takvim belirlenmeli, ebeveynlerin “Aile Eğitimi İhtiyaç
Belirleme Formu” ve “Aile Katılımı Tercih Formu” nu doldurmaları sağlanmalıdır. Bunun
yanı sıra “Okul Tanıtım ve Aile Tanıma Dosyasında Bulunan Formlar” da doldurtulmalıdır.
 Eğitim süreci boyunca, gerek duyuldukça çocukların gözlem bilgileri “Gelişim
Gözlem Formu” na (Ek 1) kaydedilmelidir.
 Her çocuk için onların gelişim gözlem sonuçlarını içeren “Gelişim Raporu”
dönem sonlarında olmak üzere yılda iki kez (Ek 2) hazırlanmalıdır. MEB bilgisayar
sistemine de kaydedilecek olan bu raporlar, gelişim gözlem formuna kaydedilen bilgilerden
yararlanılarak oluşturulmalıdır. Çocukların genel gelişimsel ilerlemelerini ve
desteklenmesi gereken durumlarını ortaya koyan bu rapor, ailelerin çocuklarını tanımaları,
gelişimlerini takip etmeleri ve desteklemelerine yönelik önerileri de içermelidir.
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 Öğretmen, eğitim-öğretim yılı sonunda ailelerle paylaşılacak olan Gelişim Dosyası’nda
(Portfolyo) yer alacak çalışmaları her ay çocuklarla birlikte seçmeli ve biriktirmelidir.
Öğretmen aylık planını Ek 3’teki aylık plan formatında yazmanın yanı sıra etkinlik
örneklerinin de yer alacağı şekilde hazırlayarak ailelere göndermeye ve sınıf panosuna asarak
paylaşmaya özen göstermelidir. Bu paylaşım okul aile işbirliğinin sağlıklı bir şekilde
yürütülmesine katkı sağlayacaktır.
Aylık Plan Yapılırken Dikkat Edilecek Noktalar
Okul öncesi eğitim programları, çocukların eğitim ihtiyaçlarından hareket edilerek
hazırlanmalıdır.
Çocukların bedensel, psikomotor, bilişsel, dil, sosyal ve duygusal gelişmelerini
sağlayacak eğitim ortamı hazırlanmalıdır.
Hazırlanan program çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun olmalıdır.
Çocukların bireysel farklılıkları, ilgi, istek ve yetenekleri göz önüne alınmalıdır.
Programlar çocukların deneme ve yanılmalar ile öğrenmesine fırsat vermelidir.
Program hazırlanırken çocukların karar verme becerilerini geliştirmek için özgür
seçimlerine örnek verilmeli, eğitim ortamı kendilerini rahatça ifade edebilecekleri şekilde
düzenlenmelidir.
Program çocuğun öz saygısını, sorumluluk duygusunu, öz denetim ve girişimciliğini
geliştirici nitelikte olmalıdır.
Çocuklara eğitim programları aracılığıyla belirlenen amaçlar kazandırılırken,
yapabildiklerinden yola çıkılarak yapamadıklarını başarmalarına yardımcı olunmalıdır.
Programda yer alan etkinlikler, çocukların yaratıcılıklarını ortaya koymasına yardımcı
olacak şekilde düzenlenmelidir.
Programda çocukların cinsel kimlik gelişimlerine ilişkin gerekli düzenlemeler
yapılmalıdır.
Program çocukların, problem çözme ve neden sonuç ilişkileri kurma gibi bilişsel
becerilerini geliştirici yönde olmalıdır.
Program çocukların sosyal becerilerini geliştirici yönde olmalıdır.
Programın etkili olabilmesi için aile katılımı sağlanmalıdır.
Programda objektif ve bilimsel değerlendirme süreçleri esas alınmalı ve değerlendirme
çocuk, eğitimci, aile ve program gibi öğelerin tümünü içermelidir.
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4.1.2 Günlük Eğitim Akışı
Günlük eğitim akışı, öğretmenin o gün yapacağı çalışmalara düzenli bir şekilde yer
verdiği çerçeve bir plandır. Güne başlama zamanı, oyun zamanı, etkinlik zamanı ve günü
değerlendirme zamanı ile beslenme ve dinlenme zamanı gibi rutin etkinlikleri içerir (Ek 8, Ek
9).
Öğretmenin, fırsat buldukça grubundaki çocukların gelişim özelliklerine, ilgi ve
ihtiyaçlarına dikkat ederek, programda yer alan değişik kazanım, gösterge ve kavramları
kullanarak çeşitli etkinlikler hazırlaması programın uygulanmasını kolaylaştıracaktır. Böylece
seçeneklerini arttırmış olacak ve günlük eğitim sürecini daha kolay planlayabilecektir.
Öğretmenin etkinliklerine örnek oluşturması amacıyla bir “Etkinlik Kitabı” hazırlanarak
programla birlikte sunulmuştur.
Öğretmen etkinliklerini hazırlarken, etkinlik planı formatında (Ek 4) yer alan başlıklarda
belirtilen açıklamalar doğrultusunda etkinliklerini yazar. Etkinliklerini yazarken formatta yer
alan kutuları kullanabileceği gibi etkinliğini düz metin şeklinde de hazırlayabilir.
Öğretmen bir sonraki gün için günlük eğitimini planlarken, bir önceki günü
değerlendirme zamanında çocukların belirttikleri önerileri de dikkate alarak etkinliklerinin
arasından o gün gerçekleştirmeyi düşündüğü kazanım ve göstergelerle ilgili olan etkinlikleri
seçip “Günlük Eğitim Akışı”na detaylandırmadan, başlıklar halinde yazar (Ek10). O gün için
belirlenen etkinliklerin “Etkinlik Formatı”na uygun olarak hazırlanmış çıktılarını da günlük
eğitim akışı ile birlikte dosyalar. Etkinliklerin, o ayın aylık planında yer alan kazanımlar,
göstergeler ve kavramlar temel alınarak oluşturulmuş etkinlikler arasından seçilmesi
gerekmektedir.
Öğretmen daha önce yazarak kaydettiği etkinliklere kazanım ve kavram ekleyip
çıkararak etkinliklerini o ay kullanılabilecek hale getirebilecektir. Böylece günlük eğitimini
planlamada bir zorluk yaşamayacaktır. Bu çalışma sistemi, programın esneklik ilkesi ile de
tutarlıdır. Bir günlük eğitim akışının bölümleri aşağıda açıklanmıştır:
Güne Başlama Zamanı;
Okul öncesi eğitim kurumlarında günün başlangıcında yer verilmesi gereken bir zaman
aralığıdır. Çocukların birbirlerine ve gün içinde yapılacak diğer etkinliklere uyum
sağlamalarına yardımcı olur. Bu süreçte çocukların birbirleriyle ve öğretmenleriyle yüz yüze
etkileşimi sağlanır. Özellikle grup içinde utangaç olan veya kendini ifade etmekte zorlanan,
kendini iyi hissetmeyen çocukların faydalanabileceği bir süreçtir.
Öğretmen ve çocuklar sınıfın ya da bahçenin uygun bir yerinde çember şeklinde
otururlar. Bu süreç öğretmen ve çocukların birbirleriyle selamlaşmasıyla başlar. Sınıfa
sonradan gelen çocuklar sürece dâhil edilir. Bu süreçte öğretmen ve çocuklar o gün okula
gelmeyenleri de belirlemiş olurlar.
Öğretmen o günkü hava durumu, haftanın hangi günü olduğu, okula gelene kadar neler
yapıldığı gibi konularda sorular sorarak çocukları sohbet etmeye yönlendirir. Çocukların o
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günkü duygu durumları ile ilgili sohbet edilebilir, vücudun sağlıklı gelişimini destekleyecek
egzersizler yapılabilir. Şarkı söyleme, öykü anlatma, parmak oyunları gibi etkinlikler
yapılabilir. Bunun yanı sıra çocukların o günlerde yaşantılarında olan değişiklikler de ele
alınabilir (doğum günü, bir kardeşin doğması, büyükanne-büyükbaba yanında kalma, eve
misafir gelmesi, aile bireylerinden birinin hastalanması, yerel veya toplumsal olaylar gibi).
Çocuklar güne başlama süreci konusunda deneyim kazandıkça onları konuşma konusu
belirlemeleri için cesaretlendirmeye özen gösterilmelidir.
Oyun Zamanı;
Güne başlama zamanı sona erdiğinde öğretmen çocuklara öğrenme merkezlerini tanıtır;
“Bugün nerede oynamak istiyorsun?” şeklinde sorular sorarak çocukların tercihlerini
belirtmelerini ister. Böylece çocuklar günlerini planlamayı öğrenmeye başlarlar. Çocuklar
tercih ettikleri merkezlere yönelir ve serbest oynarlar. Bir merkezde nitelikli bir şekilde
oynanabilmesi için öğretmenin merkezlerdeki çocuk sayısını gösteren, çocukların kendi
kendilerine merkezleri seçmelerine yardımcı olan yöntemler geliştirip kullanması ve
merkezlerde uyulması gereken kuralları sık sık hatırlatması gereklidir. Öğretmenin böyle
yöntemler geliştirmesi sınıf yönetimine de katkıda bulunacak ve programın nitelikli bir şekilde
uygulanmasını sağlayacaktır.
Gün her zaman öğrenme merkezlerinde oyunla devam etmeyebilir. Güne başlama
zamanının ardından bahçede, açık havada oyun oynanabilir, o gün yapılacak eğitimle ilgili
olarak alan gezisine çıkılabilir ya da sabah yürüyüşü yapılabilir.
Etkinlik Zamanı;
Günlük eğitim sürecinin bu bölümünde öğretmenin çocukların da önerilerini dikkate
alarak önceden planladığı ve isimlerini “Günlük Eğitim Akışı”na kaydettiği etkinlik/etkinlikler
yer alır.
Etkinlik zamanı;
 Bütünleştirilmiş etkinlikler şeklinde,
 Bütünleştirilmiş ve tek bir etkinliğin birlikte uygulanması şeklinde,
 Tek tek etkinliklerin ard arda uygulanması şeklinde düzenlenebilir.
Günü Değerlendirme Zamanı;
Çocukların günlerini planlamaları, planladıklarını uygulamaları ve gün sonunda da
yaptıklarını değerlendirmeyi öğrenmeleri önemli bir kazanımdır. Bu nedenle, günün sonunda
yine bütün grup bir araya toplanır ve günün değerlendirilmesi amaçlı sohbet edilir. Mümkün
olduğu kadar açık uçlu sorular aracılığıyla, hangi öğrenme merkezlerinde ne tür oyunlar
oynadıkları, hangi etkinlikleri yaptıkları, ortam ve materyaller gibi konularda çocuklarla
beraber değerlendirme yapılır. Bu süreçte o gün uygulanan tüm etkinliklerin
değerlendirmelerinden de yararlanılır. Ayrıca o güne ait paylaşmak istedikleri mutlu ya da
üzücü bir olayın olup olmadığı veya o gün gözlenen olumlu davranışlar hakkında konuşulabilir.
Gerektiğinde gün içinde de bu değerlendirme sürecine yer verilebilir.
Öğretmen, her gün, günü değerlendirme zamanında bir sonraki günün eğitim sürecinde
neler yapmak istediklerini çocuklara sorarak onların planlama sürecine de aktif katılımına özen
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göstermelidir. Ardından ertesi gün yapılabilecek etkinlikler hakkında konuşulur, evde yapılacak
bir çalışma, okula getirilecek bir materyal veya gidilecek bir gezi gibi konularda hatırlatma
yapılır. Eve gidiş ile ilgili hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Öğretmen, gün sonunda, o günü değerlendirme zamanında yaptığı çalışmaları ve
etkinliklerin değerlendirilmesinden elde ettiği sonuçları dikkate alarak çocukların, programın
ve kendisinin değerlendirmesini günlük eğitim akışının genel değerlendirme bölümüne yazar.
Günlük Plan Yaparken Dikkat Edilecek Noktalar
Okul öncesi dönemdeki çocuğa gerekli bilgi, beceri tutum ve temel alışkanlıkların
kazandırılması ancak planlı bir eğitim ile sağlanabilir. Hazırlanan eğitim programı çocuğun yaş
ve gelişim düzeyine, bulunduğu çevrenin özelliklerine göre değişiklik gösterir. İyi hazırlanmış
programlar, öğretmenin işlerini kolaylaştırdığı gibi, çocukların belirlenen amaç ve kazanımlara
ulaşmasını sağlar.
Planlar çocukların yaş ve gelişim özelliklerine göre yapılmalıdır.
Planlar, çocukların ekonomik, sosyal ve bireysel ihtiyaçlarını giderebilecek nitelikte
hazırlanmalıdır.
Planlar, çocukların sağlık ve güvenliğine özen gösterecek şekilde hazırlanmalıdır.
Hazırlanacak planlarda çocuğun; görerek, dokunarak, işiterek ve tadarak çok yönlü
duyular ile aktif katılımı önemsenmelidir.
Hazırlanan planlarda, basitten zora, somuttan soyuta, genelden özele ve yakından uzağa
ilkeleri göz önünde bulundurulmalıdır.
Hazırlanacak planlarda aile katılımı ve iş birliği dikkate alınmalıdır.
Planlar hazırlanırken fazla ayrıntıdan sakınılmalı, çok kısa ya da dağınık bir plan
yapmamaya özen gösterilmelidir.
Planların hazırlanmasında değişik tekniklere yer verilmeli, farklı kaynaklardan
yararlanılmalıdır.
Hazırlanacak planlarda, çocukların eğlenerek öğrenecekleri çeşitli eğitim ortamları
oluşturmaya dikkat edilmelidir.
Uygulanan programın gün sonunda, değerlendirilmesi mutlaka yapılmalıdır.
Desteklenmesi düşünülen kazanımlara sonraki günlerde yeniden yer verilmelidir.
4.2 Okul Öncesi Eğitimin Değerlendirilmesi
Eğitimin tüm aşamalarında, gerçekleştirilen eğitim ve öğretim etkinliklerinin ne derece
etkili olduğunun belirlenmesi son derece önemlidir. Araştırma bulguları, eğitim aşamalarının
birbirine bağlı olduğunu; üst aşamadaki öğrenmeleri bir önceki aşamada yeterli düzeyde
gerçekleşen öğrenmelerin olumlu, gerçekleşmeyen öğrenmelerin ise olumsuz etkilediğini
göstermektedir. Bu anlamda okul öncesi dönem, çocuklar için gerekli olan temel yaşam
becerilerinin ve üst eğitim aşamaları için gerekli olan temel bilgi ve becerilerin kazanılması
gereken önemli bir eğitim dönemidir. Bu yaşlarda verilecek eğitim, çocukların bilişsel, dil,
motor, sosyal ve duygusal gelişim alanları ile özbakım becerilerinin eş güdümlü ve çok boyutlu
olarak desteklenmesini ve çocukların bireysel özelliklerini dikkate alarak nesnel olarak
değerlendirilmesini zorunlu kılar.
Okul öncesi eğitimin önemi nedeniyle sürecin planlı ve programlı olması gereklidir.
Eğitim etkinliklerinin, programda yer alan kazanımlara dayalı olarak hazırlanması, süreçte ve
sonuçta çocuklarda oluşması beklenen öğrenme çıktılarına ne derece ulaşıldığının izlenmesi
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önemlidir. Bu nedenle okul öncesi eğitimde değerlendirme, eğitim sürecinin temel ögelerinden
biridir.
Bu programda değerlendirme, çocuğun gelişiminin tüm gelişim alanlarında hem
ayrıntılarıyla hem de bütünsel olarak gözlenmesi, gözlem sonuçlarının raporlaştırılması,
hazırlanan ve uygulanan planların tüm boyutları ile değerlendirilmesi ve öğretmenin kendini
değerlendirmesi gibi farklı yönlerden ele alınmıştır.
4.2.1. Çocukların Değerlendirilmesi:
Bu programda çocuğun gelişiminin izlenme süreci, bu amaçla hazırlanan ve Ek 1’de yer
alan “Gelişim Gözlem Formu” ile kayıt altına alınacaktır. Çocukların gelişimlerinin gözlem
formuyla kayıt altına alınması bir yandan çocuğun neleri başarıyla yaptığı ve ne düzeyde yaptığı
hakkında bilgi verirken diğer yandan nasıl ve neden yaptığı hakkında ipuçları verecektir.
Öğretmenlerin, çocukların gelişimlerini değerlendirirken onları birbirleriyle karşılaştırmak
yerine, her çocuğu önceki ve sonraki beceri ve davranışlarına bakarak kendi içinde
değerlendirmesi gerekmektedir. Bu noktada her çocuktan beklenenlerin kendi gelişimi ve
bireysel özellikleriyle tutarlı olmasına, yani beklentilerin gerçekçi olmasına da özen
gösterilmelidir. Öğretmenlerin günün farklı zamanlarında yaptıkları gözlemleri bir deftere not
almaları bu bilgileri sonradan her çocuk için hazırladıkları gelişim gözlem formuna
kaydetmelerini kolaylaştıracaktır.
Çocuğun bütün gelişim alanlarını kapsayan bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıklarının
genel bir biçimde özetlenmesi ise, “Gelişim Gözlem Formu”na dayalı olarak dönem sonlarında
olmak üzere yılda iki kez hazırlanacak olan “Gelişim Raporu” ile gerçekleştirilecektir. Buna
göre, Ek 2’de yer alan “Gelişim Raporu”, öğretmenlerin çocukları gözlemlerken kullandıkları
gelişim gözlem formlarında yer alan bilgileri analiz ederek değerlendirdikleri ve ailelere
önerilerde bulundukları bir formdur. Aileler için önemli olan ve onların dikkatinin çekilmesi
gereken özel durumlar varsa (özel yetenekler, okul dışında desteklenmesi gereken alanlar,
öneriler ve çözüm yolları gibi) bunlara da raporda mutlaka yer verilmelidir. Gelişim raporları,
çocukların okul öncesi eğitimden ve öğrenme sürecinden nasıl etkilendiğini anlamak açısından
ailelere yol gösterici olacaktır.
Bunun yanısıra öğretmen, eğitim döneminin başından itibaren her çocuk için bir
“Gelişim Dosyası” (portfolyo) oluşturarak çocukların yaptığı tüm çalışmalar içinden çocuklarla
birlikte seçtiklerini, ailelerden gelen mektup gibi belgeleri ve çocukların gelişim gözlem
formları ile gelişim raporlarını bu dosyalarda biriktirmelidir. Eğitim dönemlerinin sonunda
aileler okula davet edilerek “Gelişim Dosyası Paylaşım Günü” düzenlenmelidir. Çocukların bu
güne katılan aile bireyleriyle kendi gelişim dosyalarındaki çalışmalarını paylaşmaları için
rehberlik edilmelidir.

5.2. Programın Değerlendirilmesi
Programın değerlendirilebilmesi için öğretmenlerin hazırladıkları ve uyguladıkları aylık
plan ve etkinlikleri tüm boyutları ile ele almaları gereklidir. Öğretmenlerin planlanan ve
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uygulanan eğitim süreçleri arasındaki tutarlılığı, ortaya çıkan yeni gereksinimlerin neler
olduğunu belirlemeleri ve günlük eğitim akışında yer alan genel değerlendirme bölümüne
kaydetmeleri beklenmektedir. Eğitim sürecinin programla ilgili günlük değerlendirmeleri aylık
planların değerlendirme bölümlerine yazılacak bilgilere ışık tutacaktır. Bir eğitim dönemi
boyunca yapılan aylık değerlendirmeler sonucunda da bir yılın genel değerlendirilmesine
ulaşılacaktır.
Günlük Eğitim Sürecinin ve Etkinliklerin Değerlendirilmesi:
Günlük eğitim sürecinin ve etkinliklerin değerlendirilmesi, günlük eğitim akışının günü
değerlendirme zamanında yapılan, öğrenilen bilgilerin pekiştirildiği, sürecin gözden geçirildiği
önemli bir aşamadır. Etkinliklerin değerlendirilmesi amacıyla çocuklar etkinlikle ilgili
konuşabilir, birbirlerine sunum yapabilirler, çalışma sayfaları/bellek kartları kullanılabilir,
resim yapılabilir, afiş/poster hazırlanabilir, etkinlikle ilgili çekilen fotoğraflar çocuklarla
incelenebilir veya sergiler düzenlenebilir. Etkinliğin değerlendirilmesi için etkinlik
sürecinde/sonunda yapılan tartışmalar aşağıdaki türde sorularla yönlendirilebilir.
Betimleyici Sorular;
Değerlendirmeye başlarken ilk olarak etkinlikte ne yapıldığı açıklanır. Böylece
etkinliğin süreç olarak gözden geçirilmesi sağlanır.
Örnek Sorular:
Biraz önce oynadığımız oyunda kimler vardı?
Oyunda senin rolün neydi?
Biraz önce yaptığımız deneyde önce ne oldu sonra ne oldu?
Bu oyunu başka nasıl oynayabiliriz?
Bugün nereye gittik?
Nasıl gittik?
Neler gördük?
Etkinliğimizde hangi malzemeler kullandık?
Bugün gittiğimiz itfaiye merkezinde en çok hangi renk kullanılmıştı?
Duyuşsal Sorular
Çocuklara etkinlik sırasında ne hissettikleri sorulur ve böylece hem kendi duygularının
hem de başkalarının duygularının farkına varmaları sağlanır.
Örnek Sorular:
Biraz önce …….. rolünü canlandırmak hoşunuza gitti mi? Neler hissettiniz?
Az önce dinlediğiniz öyküde kaybolan çocuk sizce neler hissetmiş olabilir?
Akvaryumdaki balıkları izlemek sizi heyecanlandırdı mı? Neden?
Yaptığınız hareketlerden hangisinde en çok zorlandınız?
Yemekten en çok hoşlandığınız yiyecekler nelerdir?
Bugün sizi üzen/meraklandıran/mutlu eden/şaşırtan/kızdıran bir şey oldu mu?
Paylaşmak ister misiniz?
Kazanımlara Yönelik Sorular;
Etkinlikte ele alınan kazanım ve göstergelere yönelik sorular sorulur.
Örnek Sorular:
Heykeller ne tip malzemelerden yapılabilir?
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Sıra olmak neden gereklidir?
İlkbaharda çevremizde ne tip değişiklikler olur?
Her nesnenin kokusu var mıdır? Kokusu olan/olmayan nesneleri sayar mısınız?
İncelediğimiz nesnelerden hangisi çok ağırdı/hafifti?
Sınıfımızda kapağı olan nesneleri bulup getir misiniz?
Yaşamla İlişkilendirme Soruları;
Çocuklara etkinlikte yaşadıkları ile kendi yaşantıları arasında ilişki kurabilmeleri için
sorular sorulur. Amaç, çocukların öğrenmelerinin kalıcılığının sağlanmasıdır.
Örnek Sorular:
Başka nerelerde heykel gördünüz?
Pazar-market vb. kalabalık yerlere ailenizle gidiyor musunuz?
Gittiğiniz yerlerde nelere dikkat ediyorsunuz?
Kimler oyun oynar?
Köyünüzde/Bahçenizde/Okula gidip gelirken hangi hayvanları görürsünüz?
Evinizin çöplerini kim topluyor? Toplanılan çöpler sokağınızda nereye konuluyor?
Herşeyi koklamalı mıyız? Neden?
Çevrenizde gördüğünüz bisikletler kaç tekerlekli?
Başka nelerin tekerlekleri olur?
5.3. Öğretmenin Kendini Değerlendirmesi
Öğretmenin sınıf içi başarısı hakkında farkındalık yaratmak ve gerekli önlemleri almak
konusunda kullanılan yöntemlerden biri öğretmenin kendini değerlendirmesidir. Öğretmenlerin
kendi kendilerini değerlendirmeleri onların güdülenmelerini, yaratıcılıklarının artmasını,
yansıtmacı öğretmen olabilmelerini ve eksikliklerini görerek kendi kendilerini
güçlendirebilmelerini sağlar.
Öğretmenlerin programa ve çocuklara ilişkin değerlendirmelerden elde edilen verileri
dikkatle analiz etmeleri, kendi ilgi, yetenek ve yönelişlerini belirlemeleri ve kişilik özelliklerini
gözden geçirerek kendilerini değerlendirmeleri beklenmektedir. Bu değerlendirme sonucunda
öğretmen, farklı alanlardaki yeterlik düzeyine göre kendini geliştirebilmek için çaba harcamalı,
kaynaklara ulaşmalı, bunun için okul yönetiminden de rehberlik ve destek istemelidir.
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Uygulamalar
1. Anaokullarında kullanılan bir aylık planla ilgili araştırma yapınız.
2. Anaokullarında kullanılan üç adet günlük planla ilgili araştırma yapınız.
3. Okul öncesi eğitimde değerlendirmenin önemini araştırınız?
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Uygulama Soruları
1. Aylık plan hazırlanırken nelere dikkat edilmelidir?
2. Güne başlama zamanıyla ilgili bilgi veriniz?
3. Bütünleştirilmiş etkinlik ne demektir.
4. Günlük plan yapılırken nelere dikkat edilmelidir?
5. Okul öncesi eğitimin değerlendirilmesi kaç boyutludur?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Aylık plan, o ay içinde yapılacak tüm öğrenme etkinliklerinin planlanmasını içerir.
Diğer bir deyişle aylık plan, öğretmeni olduğu grup için program uyarınca belirlediği amaçlar
ve kazanımların, kavramların, aile katılımı çalışmalarının, alan gezilerinin ,belirli gün ve
haftalarda yapacağı etkinliklerin, etkinliklerde kullanacağı yöntemler ve değerlendirme
yöntemlerinin aylara göre dağılımını gösteren ve öğretmenler tarafından hazırlanarak eğitimöğretim yılı başındandan itibaren okul yönetimine verilen aylık çalışma planıdır. Aylık plan
yapılırken çocukların gelişimsel özellikleri ve düzeyleri, ilgi ve ihtiyaçları mutlaka göz önünde
bulundurulur. Aylık planlar genel anlamıyla çocuklara bir ayda kazandıracağımız davranışlarla
etkinliklerin bir çizelge üzerinde gösterilmesidir.
Günlük plan, o gün için belirlenen amaçları, kazanımları, kavramları, etkinliklerin hangi
ortamda ve hangi yöntemle gerçekleştirileceğini, etkinliklerdeki öğrenme süreçlerini,
kullanılacak materyal ve araç gereçleri, etkinlikler arası geçişleri, beslenme, tuvalet, temizlik
gibi gün içindeki rutin etkinlikleri, varsa planlanan aile katılımı çalışmalarını ve değerlendirme
boyutunu içeren ve her gün öğretmen tarafından hazırlanan bir plandır. Yıllık planda olduğu
gibi günlük plan hazırlanırken de çocukların gelişim düzeyleri, ilgi ve ihtiyaçları mutlaka göz
önünde bulundurulur. Günlük plan hazırlanırken fazla ayrıntıdan sakınılmalı; ancak, çok kısa
ya da dağınık bir plan yapmamaya özen gösterilmeli, değişik tekniklere yer verilmeli, farklı
kaynaklardan yararlanılmalı, çocukların eğlenerek öğrenecekleri çeşitli eğitim ortamları
oluşturmaya dikkat edilmelidir.
Okul Öncesi Eğitim Programlarında Değerlendirme
Eğitim öğretim sürecinin son aşaması, amaçlar doğrultusunda planlanan ve uygulanan
eğitim etkinliklerinin çocukların davranışlarında oluşturduğu değişikliklerin ölçülmesi ve
yorumlanması amacıyla yapılan değerlendirmedir. Değerlendirme sonuçları, programın
geliştirilmesi amacıyla kullanılabileceği gibi eğitimin etkisini belirlemek amacıyla da
kullanılabilir. Her iki durumda da asıl hedef çocukların gelişimini ve eğitimini desteklemektir.
Değerlendirme eğitim surecinin en temel öğelerinden biridir. Değerlendirme;
• Çocuğun tanınması ve değerlendirilmesi,
• Programın değerlendirilmesi,
•Öğretmenin kendini değerlendirmesi olarak farklı yönlerden ele alınmalıdır.
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5. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMINDA ETKİNLİKLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu derste, okul öncesi eğitim programında kullanılan Türkçe, Sanat, Drama, Müzik,
Hareket, Oyun, Fen, Matematik, Okuma Yazmaya Hazırlık ve Alan Gezileri üzerinde
durulacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Günlük planda hangi etkinlikler bütünleştirilebilir?
2. Birleştirilmiş etkinilik ile bütünleştirilmiş etkiniliğin farkı nedir?
3. Bireysel, büyük grup ve küçük grup etkinlikleri nedir?
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Anahtar Kavramlar












Türkçe Etkinliği
Sanat Etkinliği
Drama Etkinliği
Müzik Etkinliği
Hareket Etkinliği
Oyun Etkinliği
Fen Etkinliği
Matematik Etkinliği
Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği
Alan Gezileri
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Giriş
Öğretmen ya da çocuklar tarafından yapılandırılmış/yarı yapılandırılmış/
yapılandırılmamış etkinlikler sınıf içinde yapılabileceği gibi açık havada da yapılabilir.
Öğretmenlerin bu etkinlikleri mümkün olduğunca açık havada da gerçekleştirmesi
beklenmektedir. Etkinlikler tek tek planlanıp uygulanabileceği gibi birden fazla etkinlik çeşidi
bir araya getirilip bütünleştirilmiş etkinlikler de hazırlanabilir. Etkinlikler bireysel, küçük grup
veya büyük grup şeklinde planlanıp uygulanabilir.
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5.1 Etkinlik Çeşitleri ve Açıklamaları
Etkinlik Çeşitleri; Türkçe, Sanat, Drama, Müzik, Hareket, Oyun, Fen, Matematik,
Okuma Yazmaya Hazırlık ve Alan Gezileri şeklindedir. Öğretmen ya da çocuklar tarafından
yapılandırılmış/yarı yapılandırılmış/yapılandırılmamış etkinlikler sınıf içinde yapılabileceği
gibi açık havada da yapılabilir. Öğretmenlerin bu etkinlikleri mümkün olduğunca açık havada
da gerçekleştirmesi beklenmektedir. Etkinlikler tek tek planlanıp uygulanabileceği gibi birden
fazla etkinlik çeşidi bir araya getirilip bütünleştirilmiş etkinlikler de hazırlanabilir. Etkinlikler
bireysel, küçük grup veya büyük grup şeklinde planlanıp uygulanabilir.
Bireysel etkinlik, çocuğun kendi başına yaparak yaşayarak öğrenmesini amaçlar. Bu
etkinlikler, çocukların bireysel ilgi, gereksinim ve yeteneklerini ve gelişim özelliklerini dikkate
alarak onların potansiyel gelişimlerini desteklemek amacıyla planlanan etkinliklerdir.
Küçük grup etkinliği, çocukların yaş, gelişim özelliği, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda
gruplara ayrılarak farklı çalışmalar yaptıkları etkinliklerdir. Gruptaki çocukların hepsinin aynı
etkinliği küçük gruplar halinde yaptıkları etkinlikler büyük grup etkinliğidir. Küçük grup
etkinliklerinde ise her grubun etkinliği ayrı ayrı planlanmalıdır. Başka bir deyişle küçük grup
etkinlikleri, öğretmenin farklı yöntem ve teknikleri kullanarak aynı kazanım ve göstergelere
yönelik etkinlikler planlamasıdır. Böylece çocuklar aynı kazanımlara farklı yollardan
ulaşabilirler. Örneğin; çocuklar aynı renk ve boyuttaki kutularla ve artık materyallerle neler
yapabilecekleri hakkında konuşurlar, planlamalarını yaparak gruplara ayrılırlar. Gruplar
kararlarını uygulayarak üç boyutlu farklı ürünler oluştururlar. Bir diğer örnekte ise öğretmen
çocuklara ilginç gelebileceğini düşündüğü bir nesne ile sınıfa gelir. Bu nesnenin ne olduğu, ne
işe yaradığı, hangi malzemelerden yapıldığı hakkında konuşulur. Bu nesne ile neler
yapılabileceği sorulur. Çocuklar küçük gruplara ayrılarak karar verdikleri farklı etkinlikleri
(müzik, sanat, matematik, oyun gibi) yaparlar.
Büyük grup etkinliği, aynı kazanımlara ulaşmayı amaçlayan, aynı yöntem, teknik ve
materyaller kullanılarak sınıftaki tüm çocuklarla birlikte yapılan etkinliklerdir.
Bütünleştirilmiş etkinlik, birden fazla etkinliğin uygun geçişlerle bir araya
getirilmesinden oluşur. Etkinliklerin bir etkinlik planının öğrenme sürecinde arka arkaya
sıralanması demek bütünleştirmek demek değildir.
Aşağıda etkinlik çeşitleri tanımlanmış ve örnek etkinlikler belirtilmiştir.
5.1.1 Matematik Etkinliği:
Matematik eğitimi, çocuğun bilişsel gelişimine katkı sağlamak, çocuklarda matematiğe
karşı olumlu bir tutum kazandırmak, çocukların önceden getirdikleri kavramsal bilgilerle yeni
bilgiler arasında bağ kurmasına yardımcı olmak, matematiksel kavramların neden ve nasıl
kullanıldığını anlamaya yardımcı olmak amacını taşımaktadır. Ayrıca matematik etkinlikleri ile
çocuklarda matematiksel sorgulama becerisini geliştirmek amaçlanmalıdır. Uygulanan
matematik etkinlikleri ile çocuklar çevrelerindeki örüntüleri fark etmeli, varsayımlar geliştirip
bunları deneyebilmeli, problem çözebilmeli, akıl yürütebilmeli ve matematiksel kavramları
kullanarak iletişim kurabilmelidir.
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Matematik, çocukların günlük hayatta karşılaşabilecekleri örneklerle de verilmelidir.
Örneğin oyuncakları kutusuna doldururken veya eşyaları bavula yerleştirirken bunların sığma
durumunu tekrar tekrar denemek ve konuşmak, hacim kavramının gelişmesine yardımcı
olacaktır.
Örnek etkinlikler; Öğretmen matematik etkinliklerinde mümkün olduğunca gerçek
nesnelerle çalışmalar yapmalı, daha sonra sembollerle çalışmaya devam etmelidir. Etkinliklerde
kullanılan nesne sayısının 10’dan fazla olmamasına özen gösterilmelidir. Ölçme çalışmaları
yapılmalı ve çocukların özellikle standart olmayan ölçü birimleri (ayak, kalem, kürdan, kitap
vb.) kullanarak doğal ölçme çalışmaları yapmalarına olanak sağlanmalıdır. İlişki kurma,
eşleştirme, gruplama, örüntü oluşturma, sıralama, sayma, toplama-çıkarma, geometrik şekilleri
(sembolleri) tanıma ve grafik hazırlama çalışmaları da matematik etkinliklerindendir.
5.1.2 Drama Etkinliği:
Drama çocukların bir grup içerisinde durum ya da olayları kendi yaşantılarından yola
çıkarak, materyaller kullanarak, dramatik formlar yoluyla canlandırmalarıdır. Okul öncesinde
drama çocuğun yaparak yaşayarak öğrenmesini amaçlayan, tüm gelişimlerini destekleyen, daha
önceden belirlenmiş amaçları olan, olayları sözel ya da sözel olmayan iletişim yöntemleriyle
ifade etmeye dayalı, içinde canlandırmaların olduğu bir etkinliktir.
Öğretmenin liderliğinde uygulanan drama sürecinde ısınma, canlandırma ve
değerlendirme çalışmaları yer almaktadır. Isınma çalışmalarına hareket çalışmaları ile
başlanabilir. Hareket çalışmaları çocukların kendi vücudunu tanımasına ya da uzamsal
farkındalık geliştirmesine yönelik oyunlardan oluşur. Bu süreç çocukların oyuna katılma
isteğini artırır, çocukların birbirlerine ısınmalarını ve rahatlamalarını sağlar, çocukları
doğaçlama yapmaya hazırlar.
Canlandırma aşamasında, belirlenen kurallar içinde çocuklar özgürce oyun kurarlar. Bu
aşamada öykü oluşturma, dramatizasyon, rol oynama, doğaçlama gibi tekniklerden birine ya da
birkaçına birden yer verilebilir. Belirtilen tekniklerden hem canlandırma aşamasında hem de
diğer aşamalarda yararlanılabilir.
Değerlendirme aşamasında, eğitimci tarafından yansıtma ve değerlendirme sorularıyla
drama etkinliğinin değerlendirilmesi yapılmalıdır. Değerlendirmede çocuklardan süreç ile ilgili
afiş hazırlamaları, resim yapmaları gibi farklı çalışmalar yapmaları da istenebilir.
5.1.3 Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği:
İlkokula hazırlık çalışmaları; çocukların okul öncesi eğitim kurumlarına devam ettiği
süre boyunca sosyal ve duygusal, motor, bilişsel, dil ve öz bakım becerileri gibi tüm alanlarda
eşit şekilde desteklendiği çalışmaların bir bütünüdür. Bu alanda yapılacak çalışmalar çocuğun
okul öncesi eğitim kurumuna başladığı ilk günden itibaren tüm gelişim alanlarını kapsamalı ve
birbiri üzerine eklenerek gitmelidir. Çocuğun bir beceriyi tam anlamıyla kazanabilmesi için
uzun yıllara ihtiyaç vardır.
Başka bir deyişle, ilkokula hazırlık çalışmaları genel anlayışın aksine, sadece okul
öncesi eğitim kurumlarında okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri içinde yapılan bir senelik
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çalışmalar değildir. Okul öncesi eğitim programının bütünü aynı zamanda ilkokula hazırlık
programıdır. Okul olgunluğu ancak bu şekilde kazanılabilir. Okuma yazmaya hazırlık
çalışmaları ilkokula hazırlık çalışmalarının içerisinde yer alan ve çocukların ilkokula geçişini
kolaylaştırmak, hazır bulunuşluluk düzeylerini artırmak amacıyla yapılan etkinliklerdir.
Kesinlikle okuma ya da yazma öğretmek amacını taşımamaktadır. Programda okuma ve yazma
öğretimi yoktur. Harfleri göstermek ve harfleri yazdırmak da yoktur.
Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları sadece masa başında yapılan kitap/kavram/çizgi
çalışmaları olarak değerlendirilmemelidir. Aksine, bu çalışmalar birçok farklı etkinlik çeşidi ile
(sanat, drama, müzik, oyun vb.) gerçekleştirilmelidir.
Okul öncesi eğitimde amaç, çocuklara okuma ve yazma öğretmek değil onların
ilkokulda okuma ve yazmayı hızlı öğrenebilmesi için gereken ön becerileri kazandırmaktır.
Çocukların öncelikle, okuma yazmanın gerekliliğini ve gerçek yaşam ile ilişkisini anlamaları
önemlidir. Böylece çocukların, okuma yazmaya ve okula karşı olumlu bir algı geliştirmeleri
desteklenecektir. Okuma yazma için farkındalık yaratmak ve heveslendirmek yapılacak
çalışmaların amacına ulaşabilmesi açısından son derece önemlidir.
Aşağıda verilen örnekler ilkokula hazırlıkta temel olan becerilerin gelişimini
desteklemeye yöneliktir:
1. Görsel algı çalışmaları (el-göz koordinasyonu, şekil-zemin ayrımı, şekil sabitliği,
mekânda konum, mekânsal ilişkiler hız, vb.).
2. İşitsel algı/fonolojik farkındalık çalışmaları (dinleme, konuşma, sesleri hissetme, ayırt
etme, aynı sesle başlayan ve biten kelimeler üretme vb.).
3. Dikkat ve hafıza çalışmaları (benzerlikleri ve farklılıkları bulma, akılda tutma, hatırlama
vb.)
4. Temel kavram çalışmaları (program kitabındaki kavram listesinde bulunan ve gerekli
görülen diğer kavramlar ile ilgili çeşitli çalışmalar).
5. Problem çözme ve tahmin çalışmaları.
6. Kalem kullanma ve el becerisi çalışmaları (kalemi doğru tutabilme, kalem kontrolü ve
doğru kullanabilme, çizme, boyama, kesme, katlama, yoğurma, yapıştırma vb.).
7. Özbakım becerilerini geliştirme çalışmaları.
8. Güven ve bağımsız davranış geliştirme çalışmaları.
9. Sosyal ve duygusal olgunluk geliştirme çalışmaları.
10. Okuma yazma farkındalığı ve motivasyon geliştirme çalışmaları.
11. Duyu eğitimi çalışmaları.
12. Nefes ve ritim çalışmaları vb.
5.1.4 Sanat Etkinliği:
Çocuğun yaratıcılığını ve hayal gücünü kullanarak problem çözmesine, eleştirel ve
çözüm odaklı düşünmesine olanak tanıyan etkinliklerdir. Sanat etkinlikleri aynı zamanda
çocukların kendilerini ifade ederek iletişim becerilerini geliştirmesine yardımcı olur. Bunlara
ek olarak sanat etkinlikleri çocuğun kendini, içinde bulunduğu kültürü ve diğer kültürleri daha
iyi anlamasına olanak tanıyarak farklılıklara saygı duymasına da yardımcı olur.
Küçük grup çalışması olarak planlanan, çocukların ilgi ve gereksinimlerine yönelik
olarak bireysel olarak da uygulanabilen etkinliklerdir. Sanat etkinlikleri bir öğrenme
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merkezinde yapılabileceği gibi gün içinde ayrı bir etkinlik olarak da yer alabilir. Süreç tek bir
ürün ortaya çıkarmak amaçlı planlanmaz. Grubun sayısına ve özelliğine göre çeşitli etkinlikler
ve etkinliklerle ilgili materyaller hazırlanmalı, çocuğa seçme fırsatı tanınmalıdır.
Örnek etkinlikler: Çeşitli sanatsal tekniklerin ve artık materyallerin kullanıldığı kolaj ve
üç boyutlu çalışmalar, kesme, yırtma-yapıştırma, boyama çalışmaları yapılabilir, bir sanatçının
atölyesi ziyaret edilebilir, bir müze veya galeriye gezi düzenlenebilir.
5.1.5 Türkçe Etkinliği:
Türkçe etkinliği çocukların Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak, sözcük
dağarcıklarını geliştirmek ve iletişim becerilerini artırmak için planlanan etkinliklerdir. Türkçe
etkinliklerinin amacı; çocukların Türkçe’yi düzgün kullanmasını, sesleri çıkarabilmesini, farklı
sözdizimsel yapıları anlama ve kullanmasını, dinleme becerilerini kazanmasını, duygu ve
düşüncelerini sözel ve sözel olmayan yollarla ifade etmesini, ses tonunu ayarlamasını ve
sözcükleri doğru üretmesini sağlamaktır. Bunların yanı sıra Türkçe etkinliklerinin önemli
işlevlerinden birisi çocukların kitaplara karşı olumlu tutum geliştirmelerini desteklemek ve
kitap sevgisini aşılamaktır.
Eğitim programlarında dil ve iletişimin desteklenebilmesi için çocuk-çocuk ve yetişkinçocuk iletişimini teşvik eden bir yaklaşımın kullanılması önemlidir. Seçilen etkinliklerin sözel
ve sözel olmayan dil becerilerini kapsaması, örneklerle çeşitlendirilmesi, yorumlara ve farklı
çıkarımlara olanak sağlaması, ilk elden deneyim kazanmanın, yaparak-yaşayarak öğrenmenin
desteklenmesi kalem-kâğıda dayalı becerilerden çok daha fazla önem taşımaktadır.
Erken okuryazarlık becerileri çocuğun gelecekteki okuma ve yazma süreci ve okul
başarısı için çok önemlidir. Dil ve erken okuryazarlık birbiri ile yakından ilişkilidir. Okuma
yazmadan farklı olan erken okuryazarlık, özellikle okulöncesi dönemde dil becerilerini
geliştirmeye yönelik eğitim programları ile desteklenmekte ve çocukların gelecekteki
okuryazarlık başarılarında önemli rol oynamaktadır. Çocukların harfleri öğrenmelerini
hedefleyen programlar yerine sınıf içinde uyaklı sözcüklerden oluşan şarkılar söylenmesini ve
seslerin sözcük içindeki konumlarına dayalı oyunlar oynanmasını destekleyen programlar
onlara anlamlı deneyimler sağlar.
Türkçe etkinlikleri planlarken öğretmenlerin çocukların yaş ve gelişim özelliklerine
dikkat etmesinin yanı sıra eğitim ortamını düzenlemesi, farklı yöntem ve teknikleri kullanması,
sosyal ve kültürel olarak dezavantajlı çocukları göz önünde bulundurması gerekmektedir.
Örnek etkinlikler: Tekerleme söyleme, parmak oyunu oynama, şiir okuma, bilmece
sorma, sohbet etme, resimli kitap okuma, etkileşimli ve paylaşımlı okuma, öykü anlatma, taklit
oyunları, dramatizasyon (canlandırma), öykü tamamlama, başka öykü oluşturma, öyküyü tekrar
anlatma, bir öyküyü resimlendirme ve resimlerden yeni bir öykü oluşturma gibi etkinliklerdir.
Resimli öykü okuma çalışmalarında eğitimciler, öykü sonunda çocuklarla sohbet ederek
öyküdeki ana olay, karakterler, öyküyü oluşturan sorunlar ve giriş, gelişme ve sonuç hakkında
sorular sorabilirler. Resimli kitapları oluşturan resim, yazı, renk, boyut gibi temel özellikler ile
yazar ve çizerler hakkındaki konuşmalar çocuklara kitabı oluşturan unsurları tanıtır.
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Etkileşimli kitap okuma çalışmalarında öğretmen çocuklara sorular sorar, tahminlerde
bulunmalarını isteyerek onların kitapta geçen olay ve karakterlere tepki vermesini sağlar, hedef
sözcükler belirleyerek yeni sözcükler kullanır. Paylaşımlı kitap okuma çalışmalarında
öğretmen büyük ve resimli öykü kitapları kullanarak çocukların kitabın yazı ve resimlerini
görmelerini sağlayacak şekilde oturur. Kitap, birlikte etkileşimli bir şekilde okunur.
5.1.6 Oyun Etkinliği:
Oyun, çocukların uzmanlık alanıdır. Dünyanın her yerinde çocuklar her koşulda, her
zaman, her şeyle oyun oynayabilirler. Oyun sadece çocukların değil yaşam boyu bireylerin haz
verici uğraşı olarak önemini sürdürür. Çocukluk döneminin vazgeçilmez uğraşı olan oyundan
en etkili öğrenme fırsatı olarak yararlanılmalıdır. Çocuklar öğrenme deneyimlerini oyunları
aracılığı ile geliştirirler ve zenginleştirirler.
Oyun, çocukların eylem düzeyinde katılım gösterdikleri, düşünce ve duygularını ifade
ettikleri, meraklarını giderecek araştırma ve gözlem yapma olanağı buldukları, yeni keşiflerde
bulundukları, nesnelerle ve kişilerle etkileşim içinde bulundukları haz verici bir etkinliktir.
Oyun çocukların zorunlu değil gönüllü eylemidir. Oyun çocukları fiziksel ve duygusal olarak
rahatlattığı için zihinsel olarak da öğrenmeye elverişli bir ortam sağlar. Çocuklar oyun
oynayarak tüm deneyim alanlarında gelişim gösterirler bir başka deyişle oyun çocuğu geliştirir,
ancak aynı zamanda oyunun kendisi de gelişimsel bir süreçtir. Yani, çocukların yaşlarıyla
paralel olarak oyunları da gelişir. Bu nedenle çocukların yaşlarına, gelişimsel gereksinimlerine
ve ilgilerine göre farklı oyun fırsatları sunmak gerekmektedir. Örneğin çocuklar sadece sınıf
içinde değil, açık havada da oyun oynayabilecekleri fırsatlardan yararlandırılmalıdır. Ayrıca
çocuklara yeni ve orijinal oyunlar üretebilecekleri çeşitli oyun materyalleri de sunmak
önemlidir. Çocuklar sadece eğitsel materyal olarak yapılmış oyuncaklarla oynamazlar, onlar
için sağlık ve güvenlik tedbiri alınmış her şey etkili bir eğitsel materyale dönüştürülebilir. Bu
bağlamda çocukların öğrenme deneyimlerini destekleyecek uyarıcılar yönünden
zenginleştirilmiş çevreler de önemlidir.
Oyun çocukların hareket gereksinimini de karşıladığı gibi oynanan oyunun türüne göre
hayal dünyasını zenginleştirir. Ayrıca oyunda günlük yaşam deneyimlerinin provasının
yapıldığını, gerçek yaşam becerilerinin temellerinin atıldığını, çocuğun kendisini ve çevresini
tanıma fırsatı bulduğunu, duygusal güvenlik alanı yarattığını da vurgulamak gerekir.
Çocukların oyun oynama gereksinimini karşılayabilmek için, günlük eğitim programı
kapsamında farklı türlerde, farklı kazanımlara hizmet edecek çeşitli oyun oynama fırsatları
sunmak önemlidir:
Yapılandırılmamış oyun/serbest oyun: Bireysel, eşli, küçük ya da büyük grup halinde
oynanan oyunlar sırasında çocuklar tamamen kişisel ilgi ve tercihleri doğrultusunda oynarlar.
Nerede, kiminle, ne ile ve nasıl oynayacaklarına çocuklar karar verirler. Çocukların çok yönlü
gelişimini göz ardı eden akademik hedeflere odaklanmış okullarda çocukların bu oyun türünde
oyun oynaması çok sınırlı olabilir, bu nedenle çocukların oyun oynama haklarını koruyacak
tüm tedbirlerin alınması gerekmektedir. Tüm günlük okul programlarında sabah okula gelişte
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ve akşamüstü okuldan ayrılmadan önce yapılandırılmamış oyun ortamlarında serbest oyun
oynanması mutlaka sağlanmalıdır.
Yarı yapılandırılmış oyun etkinlikleri: Çocukların gelişiminin tüm boyutlarda
desteklenmesini hedefleyen, öğretmen ya da çocuk tarafından başlatılan, çocukların aktif
katılımı ile sürdürülen, çocuk merkezli, açık uçlu bir süreç olarak işleyen yaratıcı oyun
etkinliklerinden oluşan oyunlardır. Oyunun bir öğretim yöntemi olarak kullanıldığı bu
etkinliklere, günlük eğitim akışı içinde mutlaka yer verilmelidir.
Yapılandırılmış oyun etkinlikleri: Çocukların gelişimsel ilerlemelerini desteklemek
amacıyla kuralları başkası tarafından belirlenmiş oyun etkinliklerine küçük ve/veya büyük
gruplarda katılımını sağlayan oyunlardır. Geleneksel çocuk oyunları bu kategorideki
oyunlardır.
Bu farklı oyun türlerine eğitim programında dengeli bir şekilde yer vererek çocukların
gelişimlerini en üst seviyede desteklemek mümkün olabilecektir.
5.1.7 Müzik Etkinliği:
Müzik etkinlikleri, çocukların hem bilişsel, dil, motor, sosyal ve duygusal gelişimlerini
destekleyen, hem de müziksel gelişim sürecini olumlu yönde etkileyen çalışmalardır. Bu
çalışmalar, ses ve müzik dinleme ve ayırt etme çalışmaları, ritim çalışmaları, nefes ve ses
çalışmaları, şarkı söyleme, çalgı çalma, yaratıcı hareket ve dans, müzik eşliğinde hareket,
müzikli öykü oluşturma gibi etkinliklerden oluşur.
Bu etkinlikler, doğru ve nitelikli müzik dinleme, söyleme ve çalma alışkanlıklarını
çocuğa kazandırmanın yanı sıra, yerel, ulusal ve evrensel çocuk müziğini tanımasını da
destekler. Ayrıca bu etkinlikler, bireysel olarak ve toplulukta müzik yapma, başkalarını
dinleme, işbirliği yapma gibi sorumluluklar kazandırır.
Müzik, öğrenmeyi ve algılamayı kolaylaştıran etkin yollardan biridir. Müzik etkinlikleriyle
çocuk, ince – kalın, hızlı-yavaş, uzun- kısa gibi pek çok kavramı öğrenir ve pekiştirir. Bunun
yanı sıra konuları daha kolay anlayabilir. Eğitici ve öğretici çocuk şarkıları, ezgili saymaca,
bilmece, tekerleme ve atasözleri dil gelişimine katkı sağlamak için kullanılan araçlardır. Çocuk
bunları söylerken hem zevk alacak, hem de doğru ve akıcı konuşma becerilerini kazanacaktır.
Müzik etkinliğinin, çocuğun motor gelişimine de büyük katkısı vardır. Çocuklar
müzikle bedensel hareketleri birleştirerek, müziğin karakterine ve ritmine uygun olarak belli
bir düzen içerisinde hareket etme becerisini kazanır. Müzik etkinliği ayrıca basit vurmalı
çalgılar çalarak el-göz koordinasyonunu ve aynı anda iki elini birlikte kullanabilme becerisini
de kazandırır.
Çocukların kendilerini sözel olarak kolayca ifade edemediği durumlarda, müzik
etkinlikleri sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyerek özgüven kazanmalarına yardımcı
olur.
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5.1.8 Fen Etkinliği:
Çocukları dikkat etmeye, soru sormaya, merak etmeye, gözlem yapmaya,
araştırmaya, incelemeye ve keşfetmeye yönelten etkinliklerdir. Çocuklar ilk elden
deneyimler kazanırken onların bilimsel süreç becerilerini kullanmalarına özen gösterilmelidir. Bu
etkinliklerle yaşam gerçeklerini tanıtırken çocuklarda çevre farkındalığı da sağlanacaktır.
Çocukların çevrelerine karşı doğru tutumlar geliştirebilmeleri ve doğru davranabilmeleri için
öğretmenin tutumlarının da doğru olması ve doğru davranması gerektiği unutulmamalıdır.
Örnek etkinlikler: Doğal ortamlara giderek yürüyüş yapma, doğayı, doğadaki canlı ve
cansız varlıkları gözlemleme, varlıkların değeri ve korunmasına yönelik bilgilendirme yapma,
keşifler ve icatlar yapma, mutfakta besin hazırlama, koleksiyon yapma, mevsim ya da hava
durumu panosu hazırlama, kitap ve dergi inceleme, fotoğraf çekme, fotoğraf inceleme, belgesel
vb. izleme, mıknatıs, büyüteç, pusula gibi basit araçları tanıma ve kullanma, doğal ve doğal
olmayan malzemeleri inceleme ve ilgili bilim alanlarındaki kaynak kişileri konuk olarak
çağırma etkinlikleri fen eğitimine destek veren etkinliklerdendir. Deney, kavram ağı ve analoji
(benzetişim) yöntemleri ile gerçekleştirilen kavram eğitimi çalışmaları da fen etkinlikleri arasında
yer almaktadır.
5.1.9 Hareket Etkinliği:
Hareket etkinliğinin amacı, çocukların temel hareket becerilerini geliştirerek çocuğun
fiziksel, motor, bilişsel, dil, sosyal ve duygusal, gelişimine ve özbakım becerilerine katkıda
bulunmaktır. Böylece çocuğun fiziksel etkinliklere yaşam boyu katılımı da sağlanabilir.
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) gelişir.
Örnek etkinlikler: 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 yapılabilecek etkinlikler
arasındadır. Çocukların bireysel özelliklerini dikkate alan, onları motive edici, 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.
Etkinliklerde top, ip, tebeşir, hullahup, denge tahtası gibi yapılandırılmış materyaller
gibi açık hava oyun materyallerinin kullanımına ek olarak doğanın çocuklara sunduğu farklı
yapıdaki zeminler, tırmanma olanakları, denge için kullanılabilecek kütükler gibi materyal ve
ortamlar da kullanılmalıdır. Ayrıca geleneksel/yöresel çocuk oyunlarının, açık havada oynanan
sokak oyunlarının da hareket etkinlikleri kapsamına dâhil edilmesi etkinlikleri
çeşitlendirecektir.
Hareket etkinliği, çocukların motor gelişimlerinin desteklenmesi ve hareket
becerilerinin kazandırılması amacıyla ele alınabileceği gibi geçiş etkinliği olarak da
uygulanabilir. Bu durumda yapılacak çalışmalar için etkinlik planı hazırlanmasına ve bunların
günlük eğitim akışına yazılmasına gerek yoktur.
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Etkinlikler en az 30 dakika sürmeli bu sürenin ilk 5 dakikası ısınma oyunları, 20 dakikası
bir önceki uygulamanın tekrarı ve yeni temel hareket becerileri, son 5 dakikası da soğuma
etkinlikleri olmalıdır. Hareket beceri etkinlikleri sınıf içinde ya da açık havada, bahçede
uygulanabilir.
5.1.10 Alan Gezisi:
Alan gezileri çocukların araştırma yapma, problem çözme ve olayı yerinde gözlemleme
yolu ile doğrudan ve anlamlı öğrenme gereksinimlerini karşılama amacını taşımaktadır.
Yalnızca fen eğitimi etkinlikleri kapsamında düşünülmemesi gerekir. Bu geziler bir yandan
çocukların yaşadıkları çevreyi tanımalarına, bir yandan da eğitim programına alınan kazanımlara
ulaşmalarına ve kavramları öğrenmelerine ortam hazırlar.
Örnek geziler: Çocukların ilgisini çekecek, yöresel, kültürel, meslekî ve güncel önem
taşıyan her mekân çocuk için doğal öğrenme alanıdır. İçinde bulunulan yöredeki tarihî bir yer,
müze, bir ressamın sanat atölyesi, matbaa, tarla, bahçe, park ve herhangi bir materyalin, araç
veya gerecin üretim atölyesi gibi mekânlara alan gezileri düzenlenebilir.
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Uygulamalar
1.
2.
3.
4.

1 adet bireysel etkinlik planlayınız.
1 adet küçük grup etkinliği planlayınız.
1 adet büyük grup etkinliği planlayınız.
1 adet küçük grup bütünleştirilmiş Türkçe-drama etkinliği planlayınız.
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Uygulama Soruları
1. Drama ve oyun etkinliğinin peş peşe geldiği bütünleştirilmiş etkinliğin
sakıncaları nelerdir.
2. Bireysel etkinliğin önemi nedir?
3. Bütünleştirilmiş etkinlik planlanırken nelere dikkat edilmelidir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Etkinlik Çeşitleri; Türkçe, Sanat, Drama, Müzik, Hareket, Oyun, Fen, Matematik,
Okuma Yazmaya Hazırlık ve Alan Gezileri şeklindedir. Öğretmen ya da çocuklar tarafından
yapılandırılmış/yarı yapılandırılmış/yapılandırılmamış etkinlikler sınıf içinde yapılabileceği
gibi açık havada da yapılabilir. Öğretmenlerin bu etkinlikleri mümkün olduğunca açık havada
da gerçekleştirmesi beklenmektedir. Etkinlikler tek tek planlanıp uygulanabileceği gibi birden
fazla etkinlik çeşidi bir araya getirilip bütünleştirilmiş etkinlikler de hazırlanabilir. Etkinlikler
bireysel, küçük grup veya büyük grup şeklinde planlanıp uygulanabilir.
Bireysel etkinlik, çocuğun kendi başına yaparak yaşayarak öğrenmesini amaçlar. Bu
etkinlikler, çocukların bireysel ilgi, gereksinim ve yeteneklerini ve gelişim özelliklerini dikkate
alarak onların potansiyel gelişimlerini desteklemek amacıyla planlanan etkinliklerdir.
Küçük grup etkinliği, çocukların yaş, gelişim özelliği, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda
gruplara ayrılarak farklı çalışmalar yaptıkları etkinliklerdir. Gruptaki çocukların hepsinin aynı
etkinliği küçük gruplar halinde yaptıkları etkinlikler büyük grup etkinliğidir. Küçük grup
etkinliklerinde ise her grubun etkinliği ayrı ayrı planlanmalıdır. Başka bir deyişle küçük grup
etkinlikleri, öğretmenin farklı yöntem ve teknikleri kullanarak aynı kazanım ve göstergelere
yönelik etkinlikler planlamasıdır. Böylece çocuklar aynı kazanımlara farklı yollardan
ulaşabilirler. Örneğin; çocuklar aynı renk ve boyuttaki kutularla ve artık materyallerle neler
yapabilecekleri hakkında konuşurlar, planlamalarını yaparak gruplara ayrılırlar. Gruplar
kararlarını uygulayarak üç boyutlu farklı ürünler oluştururlar. Bir diğer örnekte ise öğretmen
çocuklara ilginç gelebileceğini düşündüğü bir nesne ile sınıfa gelir. Bu nesnenin ne olduğu, ne
işe yaradığı, hangi malzemelerden yapıldığı hakkında konuşulur. Bu nesne ile neler
yapılabileceği sorulur. Çocuklar küçük gruplara ayrılarak karar verdikleri farklı etkinlikleri
(müzik, sanat, matematik, oyun gibi) yaparlar.
Büyük grup etkinliği, aynı kazanımlara ulaşmayı amaçlayan, aynı yöntem, teknik ve
materyaller kullanılarak sınıftaki tüm çocuklarla birlikte yapılan etkinliklerdir.
Bütünleştirilmiş etkinlik, birden fazla etkinliğin uygun geçişlerle bir araya
getirilmesinden oluşur. Etkinliklerin bir etkinlik planının öğrenme sürecinde arka arkaya
sıralanması demek bütünleştirmek demek değildir.
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6. OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE GÜNE BAŞLAMA ZAMANI (SERBEST
ZAMAN) PLANLAMA VE UYGULAMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu derste, Okul öncesi eğitim programında bulunan güne başlama zamanıyla ilgili bilgi
verilecektir. Aynı zamanda serbest zamanla ilgili bilgi verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Güne başlama zamanı neden önemlidir?
2. Güne başlama zamanında ağırlıklı olarak hangi etkinliklere yer verilir.
3. Güne başlama zamanında öğrenme merkezlerinin önemi nedir.
4. Güne başlama zamanında öğretmenin çocukları çember şeklinde oturtup konuşmasının
faydaları nedir?
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Anahtar Kavramlar
 Güne başlama zamanı
 Öğrenme merkezleri
 Serbest zaman
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Giriş
Günün bu ilk etkinliği, çocukların gün içerisinde yapılacak etkinliklere uyumunu
sağlamak amacı ile sohbet edildiği, o gün yapılacak olan etkinlikler, öğrenme merkezleri
hakkında bilgi verildiği ve çocukların hangi öğrenme merkezlerinde oynayacaklarına karar
verdikleri zaman aralığıdır. Bu sürecin sonunda çocuklar öğrenme merkezlerinde serbest oyuna
başlarlar. Ancak gün, her zaman böyle devam etmeyebilir. O gün yapılacak eğitimle ilgili olarak
alan gezisine çıkmak, sabah yürüyüşü yapmak da güne başlama zamanının ardından
yapılabilecek farklı etkinliklerdir.
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6.1. Güne Başlama Zamanı
Güne başlama zamanında okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmen rehberliğinde,
çocukların küçük gruplar halinde kendi ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda ilgilendikleri
etkinliklerdir. Öğretmen güne genellikle çocuklarla sohbet ederek başlar. Çocukların seçtiği
öğrenme merkezlerinde serbest oynadığı oyunlardır buna serbest zaman etkinliği de diyebiliriz.
Çocuklar öğrenme merkezlerinde kendi isteklerine ve ilgilerine göre çoğu zaman da kendi
seçtikleri arkadaşlarıyla bir etkinliğe yöneldikleri zaman yetişkin baskısı hissetmeden, rahat ve
özgür bir ortamda daha yaratıcı olurlar, denemelere girişirler ve buluşlarını serbestçe ortaya
koyabilirler.
Serbest zaman etkinlikleri, programın ilk etkinlikleridir. Bu etkinliklerin çocukları diğer
etkinliklere ve güne hazırlama özelliği vardır. Ancak her güne serbest etkinlikle başlama
mecburiyeti yoktur. Öğretmen isterse çocukların ilgisini çekmek ya da o günkü etkinliklere
çocuğu hazırlamak amacıyla serbest zaman etkinlikleri yerine farklı bir etkinlikle de güne
başlayabilir. Öğretmen, serbest zaman etkinliklerinde çocukların bireysel ihtiyaçlarına ve
ilgilerine yönelik olarak çok sayıda seçeneği aynı anda sunmalıdır. Bu etkinliklerdeki serbestlik
çocukların etkinlik seçmedeki özgürlükleridir. Bu etkinliğe ayrılan süre içinde tek başlarına ya
da grup halinde istedikleri etkinlikte bulunabilirler. İyi planlanmış bir serbest zaman etkinliği
çocukların amaçlanan kazanımlara ulaşmaların da sayısız yarar sağlar. Serbest zaman
etkinlikleri, öğrenme merkezlerinde önemlidir.
Serbest zaman etkinlikleri çocuğun yaratıcılığını geliştirme, kendisini ifade etmesini
sağlama, yardımlaşma, paylaşma, iş birliği, başladığı işi bitirme konusunda kararlı olma,
sorumluluk alma ve aldığı sorumluluğu yerine getirme, problem çözme, olaylar arasında nedensonuç ilişkisi kurma ve kas becerilerini geliştirme açısından önemlidir.
Serbest zaman etkinliklerinde, seçeneklerin çeşitli olması çocukların ilgilerine göre
karar vermelerini kolaylaştırır. Bu etkinliklere serbest zaman etkinlikleri denilmesi çocukların
tamamen serbest bırakılması anlamına gelmemelidir. Eğitimci, çocuklar ihtiyaç duyduklarında
onlara rehberlik etmelidir. Ancak bu rehberlik, uyarıcı ortamı düzenleyici ve çocukların kendi
istekleri doğrultusunda karar verme becerilerini geliştirici nitelikte olmalıdır. Çocukların
çalışmalarına rehberlik, kesinlikle müdahale anlamı taşımamalıdır.
Öğretmen, çocukların etkinlikler sırasında araç gereçleri nasıl kullanacaklarını göstermelidir.
Örneğin, makası tutma ve kullanma, boya fırçalarını kullanma vb. Öğretmenin sadece bu
araçları kullanım konusunda yardımcı olarak, çocukları çalışmalarında serbest bırakması,
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onların bağımsız çalışma alışkanlığını kazanmaları açısından önemlidir. Bağımsız çalışma
alışkanlığını kazanan çocukların kendilerine güven duyguları güçlenir. Böylece çocukların
çalışmalarını bitirme konusunda kararlı davranışlar sergiledikleri gözlenir. Buna karşın
öğretmenin

müdahale

anlamı

taşıyan

yönergeleri

doğrultusunda

çalışan

çocuklar

yaratıcılıklarını ortaya koyamayacakları gibi öğretmen yanlarından ayrıldığında çalışmayı
yarım bırakabilirler. Çünkü kendi kararlarını kendi başlarına vermede zorlanabilirler.
Serbest zaman etkinlikleri süresince çocukların birden fazla çalışmaya katılmaları
desteklenmelidir. Etkinlik süresince başarısızlık endişesi nedeniyle daima aynı çalışmaya
katılan ve bu çalışmada çoğu zaman kararlı olan çocuklara diğer çalışmalar tanıtılmalı ve
düzeyine uygun en basit çalışmalardan başlayarak, daha ileri çalışmalara geçilmelidir. Bunun
sonucunda öğretmen, çocukların başarabildiklerinden başaramadıklarına doğru bir yol
izleyerek onları cesaretlendirmelidir. Serbest zaman etkinliklerinin sonunda çocukların ortaya
çıkardıkları ürünler, çocuğun adı soyadı, tarih ve gerekiyorsa çalışmayla ilgili küçük
açıklamalar not edilerek sergilenmeli, daha sonra bu çalışmalar çocuklarla birlikte
değerlendirilmelidir. Öğretmen çocukların çalışmalarına değer vermeli ve bu çalışmaları
dosyalayarak uygun bir yerde saklamalıdır. Çocukların gelişim raporlarının yazılmasında, diğer
etkinliklerde olduğu gibi serbest zaman etkinlikleri sırasındaki gözlemleri de öğretmen
açısından önemli bir yer tutmaktadır.
Öğrenme Merkezlerinin Çocuğa Olan Etkileri
Okul öncesi dönemde çocuklara kazanımların kazandırılabilmesi için uyarıcı ortamın,
onların ilgi ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde düzenlenmesi gereklidir. Uyarıcı ortamın
düzenlenmesindeki özellikler, çocukların gelişimleri, yeni ve özgün ürünler, yeni davranışlar
ortaya koyabilmeleri ve özellikle yaratıcılığa yöneltilmeleri açısından önemlidir.
Öğrenme merkezlerinde oynadıkları oyunlar sırasında çocuklar iç dünyalarında
yaşadıkları mutluluklarını öfkelerini, kızgınlıklarını, korkularını duygularını ve hayallerini
yansıtarak kendilerini ifade ederler. Çevresindeki kişilerle özdeşim kurarak onları taklit ederler.
Çocuklar ayrıca ilgi köşelerindeki oyunları aracılığıyla arkadaşlarıyla etkileşime girerek
paylaşma, yardımlaşma, iş birliği gibi sosyal davranışları kazanırlar. İlgi köşelerindeki araç
gereçleri kullanarak çocuklar, deneme yanılmalar yaparlar, objeleri incelemeyi ve araştırmayı
öğrenirler. Böylece olaylar arasında neden-sonuç ilişkileri kurma ve problem çözme becerileri
gelişir.
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Çocukların ilgi köşelerinde katıldıkları etkinlikler kas becerilerinin gelişimini de
destekler. Çocukların birbirleriyle etkileşimi sonucu dil becerileri gelişir, başkalarını anlama ve
kendilerini başkalarına anlatma yetenekleri artar. Bütün bunlardan da görüldüğü gibi ilgi
köşeleri çocuğun gelişiminde önemli bir yer tutar.
Okulöncesi dönemde çocuklara amaçların kazandırılabilmesi için uyarıcı ortamın,
onların ilgi ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde düzenlenmesi gereklidir. Uyarıcı ortamın
düzenlenmesindeki özellikler, çocukların gelişimleri, yeni ve özgün ürünler, yeni davranışlar
ortaya koyabilmeleri ve özellikle yaratıcılığa yöneltilmeleri açısından önemlidir.
Öğrenme merkezlerinde oynadıkları oyunlar sırasında çocuklar iç dünyalarında
yaşadıkları mutluluklarını öfkelerini, kızgınlıklarını, korkularını duygularını ve hayallerini
yansıtarak kendilerini ifade ederler. Çevresindeki kişilerle özdeşim kurarak onları taklit ederler.
Güne başlama zamanında çocukların serbest oynayacakları öğrenme merkezleri
şunlardır:
Blok Merkezi:
Çocukların yaşadıkları ortamlarda yer alan farklı boyut, şekil ve renkteki figürleri ve
bunlar arasındaki ilişkileri fark etmesine ve farklı figürler kullanarak yapı-inşa oyunları
aracılığıyla yaratıcılıklarını kullanmasına olanak tanıyan bir merkezdir. Bu merkez için geniş
bir alana ihtiyaç vardır ve çocuklar hareketli olup çok ses çıkarabilecekleri için sessiz olunması
gereken merkezlerden uzak olmalıdır.
Kitap Merkezi:
Çocukların okuma-yazma etkinliklerine ve kitaplara karşı olumlu tutumlar
geliştirmesini sağlamayı, dil ve iletişim becerilerini desteklemeyi amaçlayan bu öğrenme
merkezinin rahat, aydınlık ve görece sessiz bir mekânda olmasına özen gösterilmelidir. Bu
merkez çocukların basılı materyalleri inceleyebileceği, bazen masada bazen bir mindere
uzanarak kitap/dergi vb. bakabileceği bir alandır.
Müzik Merkezi:
Çocukların müzik ile ilgili bilgi ve becerilerini destekleyerek deneyim kazanmalarını
sağlayan etkinliklerin yapıldığı bir öğrenme merkezidir. Okul öncesi eğitim kurumunda müzik
merkezinin olması, çocukların hem erken dönemde müzik eğitimiyle ilgili bireysel bilgi ve
becerilerinin oluşmasını ve gelişmesini sağlayacak hem de genel müzik kültürünün oluşmasına
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katkıda bulunacaktır. Bu merkezde özellikle gerekli çalgı ve araç-gereçlerin bulundurulması ve
bunların hem çocuklar hem de öğretmenler tarafından etkin bir şekilde kullanılması, ritim
duygusunun gelişebilmesi ve işitsel algının uyarılması açısından önemlidir.
Çocuk bu merkezdeki çalgı ve araç-gereçler yardımıyla bilişsel, dil, motor, sosyal ve duygusal
becerilerini artırmaya yönelik çalışmalar da yapabilecektir. Ayrıca öğretmen çocuklarla birlikte
artık materyallerden farklı sesler çıkaran müzik araç ve gereçleri yapmaya da özen
göstermelidir.
Sanat Merkezi:
Çocukların geçmiş deneyimleri ve öğrendiklerini temel alarak yeni fikirler ve özgün
ürünler ortaya koymalarına olanak tanımayı amaçlayan, farklı malzemelerle etkileşime geçerek
keşifler yapabileceği ve farklı deneyimler yaşayabileceği bir merkezdir. Bu çalışmalar
süresince çocukların estetik algıları ve manipülatif becerileri gelişir.
Dönem başında ve daha küçük yaş gruplarında daha basit materyaller ile başlanması ve
çocukların beceri düzeyleri arttıkça materyallerin de daha karmaşıklaşması gerekir. Çocukların
ürettiği ürünlerin çocukların göz hizasında ve çocuklar tarafından sergilenmesine özen
gösterilmelidir.
Fen Merkezi:
Çocuklar dünyaya karşı içten gelen bir merak duyar ve çevrelerinde olup biteni
öğrenmek isterler. Bu öğrenme merkezi çocukların merak duygusu ve öğrenme arzusunu
uyarmayı ve çocukların yaşadıkları dünya hakkında yeni şeyler öğrenmelerini desteklemeyi
amaçlar. Çocukların bilimsel süreç becerilerini geliştirebilecekleri bu merkez, aydınlık olmalı,
rahat çalışılabilecek şekilde düzenlenmeli ve görece sessiz merkezlere yakın olmalıdır.
Dramatik Oyun Merkezi:
Oyun çocuğun tüm gelişim alanlarını destekler. Çocuklar dramatik/sembolik oyun
sırasında nesnelerle ve kişilerle etkileşimde bulunur ve nesneleri düşünce, durum ve diğer
nesneleri temsil etmek için kullanırlar. Sembolik düşünmenin gelişimini destekleyen bu
öğrenme merkezinde çocuğun farklı roller almasına, yeni keşiflerde bulunmasına, günlük
yaşamdan olayları ve kişileri doğaçlama olarak canlandırmasına imkân sağlayan materyaller
yer almaktadır. Bu merkez için çocukların serbestçe oyun oynamasını, birbirleriyle
etkileşmesini ve farklı oyun senaryoları oluşturmasını destekleyecek genişlikte bir alan
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düzenlenmeli ve bu alanın sessiz olunması gereken merkezlerden uzak olmasına özen
gösterilmelidir.
Geçici Öğrenme Merkezi
Geçici öğrenme merkezi sürekli olan bir merkez değildir. Önemli gün ve zamanlarda
veya özel bir amaca yönelik kurulan bir merkezdir. Geçici öğrenme merkezi bazen Atatürk’le
ilgili bazen manipülatif oyuncaklarla ilgili olabilir. Örneğin geçici öğrenme merkezi olarak
Atatürk köşesi çocuklarla birlikte düzenlenmelidir. Atatürk posterlerinden oluşan resim köşesi
hazırlanabilir. Atatürk’ün hayatının kronolojik sıralaması yapılabilir. Askeri başarıları ile ilgili
fotoğrafları Atatürk Köşesinde yer alabilir.
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Uygulamalar
1. Bir okul öncesi eğitim kurumunda güne başlama zamanını izleyeniz.
2. Eğitimci güne başlama zamanında çocukları öğrenme merkezine nasıl dağıtıyor.
3. Serbest zaman etkinliklerinde kazanım göstergelere yer verilmeli midir?
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Uygulama Soruları
1. Öğrenme merkezlerinin önemini açıklayınız?
2. Güne başlama zamanından öğretmenin çocuklarla konuşmasının önemini açıklayınız?
3. Öğrenme merkezlerinde çocukların sayısının sınırlanmasının önemini açıklayınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Okul öncesi eğitim kurumlarında güne başlama zamanı etkinliklerinde Öğrenme
merkezleri, çocuğun hoşça vakit geçirmesine, okula geldiğinde varsa stresini atmasına,
çocukları tanımamıza, yeteneklerini keşfetmemize yarayan etkinlikleri gerçekleştirirler.
Bu nedenle öğrenme merkezleri çocuklarda amaçladığımız kazanımlara göre
düzenlenmeli merkezlerdeki malzemeler sürekli olarak güncelleştirilmeli özellikle özel
günlerde çocukların
Öğrenme merkezlerini zenginleştirmelere katılımları sağlanmalıdır.
Öğrenme merkezlerinin Çocuğa Etkileri
Çocukları tanımamızı, rehber olmamızı, problemlerini çözümlememizi kolaylaştırır.
Çocukların yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağlar, yaratıcılıklarını geliştirir.
Çocukların büyük ve küçük kas gelişimlerine olumlu etkisi olur.
Zihin ve dil gelişimlerine olumlu etkisi olur.
Çocukların sosyal ve duygusal gelişimine yardımcı olur, çocukların rahatlamalarını
sağlar.
Çocukların yaşıtlarıyla oyun oynarken rahatlamalarını sağlar.
Çocukların okula uyumunu kolaylaştırır.
Çocukların güzel zaman geçirmelerini sağlar.
Öğrenme merkezlerinin Hazırlanıp Kullanılmasında Dikkat Edilecek Noktalar
Çocukların yaşına ilgi düzeyine uygun olmalı.
Öğrenme merkezlerinin düzenlenişi amacına uygun olmalı.
Öğrenme merkezlerindeki malzemeleri aslına uygun olmalı.
Öğrenme merkezlerinin malzemeleri kesici, delici, batıcı, yani zarar verici özellikte
olmamalı.
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Çocukların yaratıcılığını destekleyecek malzemelerle düzenlenmeli.
Çocukların tüm gelişimlerine katkısı olmalı.
Çocukların kendilerini ifade edebilmelerine yardımcı olmalı.
Öğrenme merkezlerindeki malzemeler çocukların sayısına yetecek miktarda olmalı.
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7. OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE TÜRKÇE ETKİNLİĞİ PLANLAMA VE
UYGULAMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde çocukların gelişim özelliklerine uygun olarak Türkçe etkinliklerini
tanıtılacaktır. Ayrıca bu etkinliği hazırlayabilecek ve çocuklara uygulayabilme becerisi elde
edecektir Türkçe etkinlikleri ile ilgili verilen örnek etkinlik ve araç gereç rehberliğinde, siz de
uygun etkinlik seçmek, yaratıcılığınızı kullanarak hazırlayabilmek ve uygulayabilmek için yeni
bilgi ve beceriler kazanacaksınız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Türkçe etkinliğinin çocukların gelişiminde önemi nedir?
2. Okul öncesi eğitim programında her gün Türkçe etkinliğine yer verilmeli midir?
3. Bir okul öncesi eğitim kurumuna giderek Türkçe etkinliği izleyiniz.
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Anahtar Kavramlar






Türkçe etkiniliği
Tekerleme
Şiir
Parmak oyunu
Resimli hikaye
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Giriş
Türkçe etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerinden biridir. Bu
etkinlikler sırasında uygulanan her teknik çocuğun gelişimini destekleyecek şekilde
kullanılmalıdır.
Çocuklar doğdukları andan itibaren çevrelerinde konuşulan dilin kurallarını ve
anlamlarını algılamaya başlarlar. Doğumdan hemen sonra ağlama ile ses çıkarmaya başlayan
çocuk, daha sonra doğal ortamdaki sosyal ve fiziksel çevresinin yardımı ile kendisindeki
konuşma becerisini geliştirir. Çocuklar dili çeşitli aşamalardan geçerek kazanırlar. Önceleri
sadece ağlayan çocuklar, giderek çevrelerindeki insan ve nesnelere ait sesleri dinlemeye
başlarlar. Dinledikleri bu seslerin farklı olduğunu algılamaya başladıklarında kendileri de
çıkardıkları seslerde farklılıklar yaratmaya başlarlar. Daha sonra sesleri birleştirmeye
(babıldama), sözcükler uzunluğunda sesler çıkarmaya (jargonlar), yetişkin sözcüklerine
benzemeyen ancak farklı anlamlar vermek için sıklıkla kullanılan ses sözcüklere ve nihayet ilk
sözcükleri çıkarmaya başlarlar. Çocukların bu ilk sözcükleri çok önemlidir. Çünkü artık
sözcükleri kullanarak, çevreleri ile iletişim kurmaktadırlar. Sözel iletişim dildeki yapıları
kullanarak konuşma yolu ile gerçekleşir. Çocuklar yaşları ilerledikçe iki sözcükten oluşan
cümleler, üç sözcükten oluşan cümleler ve daha sonra karmaşık cümleler kurabilirler.
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7.1. Türkçe Etkinlikleri
Türkçe etkinlikleri öncelikle çocuğun dil gelişimi alanını destekleyen etkinliklerden
biridir. Eğitim programlarında çocukların tüm gelişimleri açısından çok önemli olan ve her gün
tekrar edilmesi gereken, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Okul öncesi
eğitim kurumlarında Türkçenin öğretilmesi için bireysel etkinlikler yanında, grup
etkinliklerinin de yapılması gereklidir. 3-6 yaş gurubunda bulunan çocukların grup içinde ve
doğal ortamda bulunmaları ve etkinliklere katılmaları dili kolaylıkla öğrenmelerini sağlar.
Türkçe dili etkinlikleri planlanırken çocukların gelişim seviyesi, yaşı, dikkat süresi, bireysel
özellikleri, çevresel koşullar, özel durumlar, çocukların sahip olduğu önceki kazanımları göz
önüne alınır.
Türkçe etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu
etkinlikler çocuğun gelişim özelliklerini destekleyecek şekilde kullanılmalıdır.
Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe etkinlikleri sayesinde
çocuklar başkalarının konuşmalarını dinleyerek ve uygun karşılıklar vererek konuşmalara
katılırlar.
Türkçe etkinlikleri çocuğun zihinsel gelişiminde de etkilidir. Çocuklar belli konularla
ilgili düşüncelerini açıklarlar. Olaylar arasında neden sonuç ilişkileri kurarlar. Belli kavramları
kullanmayı öğrenirler. Gözlem yapma ve problem çözme yeteneklerini geliştirir.
Türkçe etkinliklerinde çocuklar belli durumlarla ilgili duygularını sadece sözel ifadelerle değil
vücut hareketlerini, jest ve mimiklerini kullanarak da ifade ederler. Yaratıcılıklarını ortaya
koyma fırsatı bulurlar, böylece psiko-motor becerileri de desteklenir. Çocukların sosyal ve
duygusal gelişimleri de Türkçe etkinliklerinden olumlu olarak etkilenmektedir. Çocuklar
birbirlerinin konuşmalarını dinleyerek, başkalarının haklarına saygı duymayı, sırasını
beklemeyi, kendi düşüncelerini aktarmayı, kendilerini ifade etmeyi öğrenirler. Grup içinde
konuşma cesareti kazanarak kendilerine olan güvenleri gelişir.
Duygu ve düşüncelerini toplumca kabul edilen yollarla aktarmayı öğrenirler. Okul
öncesi eğitim kurumunda Türkçe dil etkinlikleri ile akıcı ve dil kurallarına uygun olarak
konuşmayı öğrenen çocuk, diğer çocuklarla ve yetişkinlerle olumlu ilişkiler kurar.
Türkçe dil etkinliklerinde uygulanan günlük hayattaki nesne ve olaylar hakkındaki
sohbetler, kelime oyunları, çeşitli öyküler, tekerlemeler, şiirler, bilmeceler, parmak oyunları,
hikâye kitabının okunuşunu izleme, kitabı sağdan sola çevirme gibi etkinlikler, görsel
okumanın gelişmesi, renkleri ayırt edebilme, görsel-işitsel hafızanın gelişmesi, el-göz
koordinasyonu gibi okuma öncesinde gerekli olan becerilerin gelişmesinde önemli rol oynar.
93

Türkçe Etkinliklerinin özellikleri
Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi kedini tanımasına, iç dünyasını keşfetmesine
yardımcı olur. Kendisinin farkına varan çocuk da kolaylıkla kendisini ifade edebilme, günlük
sevinçlerini, üzüntülerini başkalarıyla paylaşma özelliği kazanabilir. Ayrıca çocuk, çevresinde
gördüğü olumlu ilişkiler yoluyla kendisine güven duymayı öğrenecektir. Bu da onun duygusal
yaşamının sağlıklı gelişmesine katkıda bulunacaktır. Türkçe dil etkinlikleri ile çocuklara,
çevreyi ve diğer insanların tutum ve davranışlarını algılamaları için gerekli yönlendirme yapılır.
Böylece çocuk çevresindeki nesnelerin benzerlik ve farklılıklarını (renk, şekil, hacim vb.
özelliklerini), birbirlerinin aynı, farklı olan özellikleri eşleştirme, şekil-zemin İlişkisini,
uzaydaki konumlarını ayırt etmeyi ve onları zihinde saklanması gibi işlevleri yerine getirir.
Ayrıca çocukların çevrelerindeki nesnelere ait sesleri de algılamaları sağlanır. Türkçe dil
etkinlikleri çocuğun dikkatinin gelişimini sağlar. Çocukların dikkatini belirli bir nesneye,
etkinliğe veya davranışa yoğunlaştırması ile öğrenme arasında yakın ilişki bulunmaktadır.
Çocukların dikkat süreleri de yaş ile birlikte gelişim gösterir. Çocuk Türkçe dil etkinliğinde
aktif olarak dinleme veya katılma becerisi geliştirir. Bu da onun dikkat süresinin gelişimi için
önemlidir.
Türkçe dil etkinliklerinde yer alan kitaptan hikâye anlatımı, kitaba bakma, öyküyü,
kahramanları mekânı vb. algılama, kendi ifadeleri ile yeniden yorumlama imkânı sağlar.
Böylece küçük yaşlarda kitapla tanışan çocukta okuma alışkanlığı gelişir. Okuma
alışkanlığı kazanan çocuk ise gözlemci, araştırıcı, eleştirici yaratıcı özelliklere sahip olur.
Çocuğun Gelişimine Olan Etkileri
Çocukların düzgün konuşmasına ve kendilerini sözle ifade etmelerine yardım eder.
Çocuklara kitap sevgisini aşılar.
Çocuklar hikâye dinlerken ya da anlatırken sosyal yönden gelişirler. Örneğin:
birlikte oturma, dinleme, arkadaşlarına saygı, fikir alışverişi yapma vb. alışkanlıklar
kazanır.
Hikâyelerden öğrendikleri ile çevreyi tanıma ve ilgi duyma kolaylaşır.
Duygu ve düşüncelerini anlatarak, ruhsal yönden rahatlamasını sağlar.
Yaratıcı düşünme yetenekleri gelişir.
Sanata ve edebiyata ilgisi artar ve yeteneği olan çocuklar keşfedilir.
Sözcük dağarcığını zenginleştirir.
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Türkçeyi düzgün kullanmayı öğrenir.
Kelimeleri doğru telaffuz etmeyi öğrenir.
Sesinin tonunu ve hızını ayarlamayı öğrenir.
Aynı sesle başlayan kelimeler üretebilir.
Kafiyeli kelimeler üretebilir.
Anlatma ve ifade etme becerilerine yönelik çalışmalar yapılır.
Türkçe etkinlikleri oldukça zengin etkinliklerden oluşur. Bunlar şöyle sıralanabilir.
Tekerleme,
Bilmece,
Şiir,
Parmak oyunu,
Grup konuşması,
Çeşitli hikâye anlatma teknikleri ile hikâye anlatma,
Hikâye oluşturma,
Pandomim,
Taklit oyunları,
Dramatizasyondur.

7.1.1. Tekerleme
Belli bir konusu olmayan, yarı anlamlı, yarı anlamsız sözcüklerden oluşan, sözcükler
arası ses uyumu olan, çocukları güldüren, eğlendiren folklor ürünü veya çocukları eğlendirme
amacı taşıyan sözlerdir. Anlamlı ya da anlamsız kelimelerden meydana gelen manzum ya da
düz yazı ürünleridir.
Tekerleme masalların, halk hikâyelerinin bazen başında bazen sonunda bezen de söz
aralarında söylenen sözlerdir. Tekerlemeler konuyla ilgili olabilir veya sadece mizah unsuru
taşır. Bunların dışında bazıları da anaokulunda çocuklara söylemek üzere eğitici amaçlı
düzenlenmiştir.
Tekerlemelerin içinde kelime tekrarları bulunur. Bazıları karşılıklı konuşma (diyalog)
şeklinde söylenir. Belirli bir ritimleri vardır. Şiirsel öğe taşırlar, bu nedenle de çocuğun şiirle
ilişki kurmasını sağlar. Yöreden yöreye farklılıklar gösterebilir. Her yörede söylenen farklı
tekerlemeler bulunabilir. Türkçe etkinliklerinde söylenecek tekerlemeler fazla uzun olmamalı,
argo sözcükler yer almamalıdır.
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Okul öncesi eğitim kurumunda öğretmen yeni bir tekerlemeyi önce kendisi ritmi ile
birlikte ve tamamını söyler. Sonra çocukların da katılmasını isteyerek birkaç kez tekrar eder.
Çocuklar tekerleme söylemekten çok hoşlanırlar, kolayca ezberlerler ancak onlara
ezberlemesi için baskı yapılmamalıdır. Tekerleme söylemek çocukları pandomim,
dramatizasyon gibi daha karmaşık olan ekinliklere hazırlar. Dikkati toplamak ve sözcükleri
daha kolay telaffuz ederek konuşma akıcılığına katkıda bulunmak amacıyla kullanılır.
Tekerleme Türkçe etkinliklerinin yanında oyunlarda ebe seçerken, sıra olurken, sıra
beklerken, bir etkinliğin başlayacağını haber verme gibi (örneğin; toplanma, oyun etkinliğine
geçiş, yemeğe gidiş vb. gibi) durumlarda da kullanılır.
ÖRNEKLER
Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi.

Bir, iki, üç, dört, beş.

Sana bunu kim dedi.

Altı, yedi, sekiz, dokuz, on.

Diyen dedi, on yedi.

Git komşunun damına kon.

Yağlı böreği kim yedi.

Sarı limon.
AYŞE

ARABA
Arabam dört teker

Ooooo, bir şey duydum kulağıma koydum.

Üstünde yük çeker

Kulağımdan çıkarıp altın tasa koydum.

Ağlasam duyar mı?

Altın tas, tahtaya bas, tahta çürük çivi tutmaz.

Kornaya basar mı?

Ayşe annesinin sözünden hiç çıkmaz.

Ağlama, bağlama
Bu oyundan çıkma.
Üç Çeşit Tekerleme Vardır.
Sayışma tekerlemesi, Masal tekerlemesi, Oyun tekerlemesi
Sayışma Tekerlemesi (Oyuna Başlarken Kullanılır)
Portakalı soydum Dolapta pekmez
Başucuma koydum Yala yala bitmez
Ben bir yalan uydurdum Ayşecik cik cik cik
Duma dum dum Fatmacık cık cık cık
Kırmızı mum Sen bu oyundan çık
Masal Tekerlemesi (Masala Başlarken Kullanılır)
Bir varmış bir yokmuş Gökten üç elma düştü
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Evvel zaman içinde Biri anlatana
Kalbur zaman içinde Biri dinleyene
Pireler berber iken Biri masal kahramanına
Ben babamın beşiğini
Tıngır mıngır sallar iken
Babam düştü eşikten
Annem düştü beşikten
Oyun Tekerlemesi (Oyun İçinde Tekerleme Kullanılır)
Eşeği suladın mı
Suladım
Sıcak su ile mi soğuk su ile mi
Sıcak su ile
Yandı eşeğim yandı………gibi

7.1.2 Bilmece
Bilmece; bir nesne, canlı veya olayın adını söylemeden, niteliklerini üstü kapalı olarak
söyleyerek ne olduğunu dinleyenin bulması istenen ürünlerdir. Bilmeceler soyut ve somut
kavramları içerebilir. Anaokulu çağındaki çocuğa somut kavramları içeren bilmeceler sormaya
özen gösterilmelidir. Böylece çocuğun bilmeceyi daha kolay algılayıp zihninde canlandırıp
cevaplaması sağlanır. Sadece küçükler için değil büyükler için de eğlence kaynağıdır.
Bilmeceler bir objenin niteliklerini söyleyerek sonucun veya ait olduğu bütünün bulunmasını
amaçlar. Bilmecenin cevabı bulunamadığında ipuçları verilerek cevabı çocukların bulması
sağlanır. Bulamadıkları durumda cevabı öğretmen verir. Bilmeceler çocukları bir konu üzerinde
düşünmeye sevk eder ve çeşitli varlıkların özelliklerini de tanımalarını sağlar. Çocuklar 3
yaşından itibaren bilmecelere ilgi duyarlar. Bilmecelerin ölçülü ve kafiyeli oluşu, çocuklara
müzik ve şiir sevgisini aşılar, ritim duygusunu geliştirir. Çocukların da bilmece üretmesi teşvik
edilmelidir. Çocuklar hem bilmece oluşturmaktan hem de bilmece sormaktan çok hoşlanırlar.
Çocuklar bilmecelerin cevaplarını bulunca kendilerine güvenleri artar.
Örnekler;
Sağken yerinden ayrılmaz, öldükten sonra gezer.(YAPRAK)
Bizim ayaklarımız var onun kökleri; kökleriyle durur ayakta
Bizim kollarımız var, onun dalları.
Dallarıyla okşar kucaklar. (AĞAÇ)
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Rengi yoktur sesi var, buluttan anası var.(YAĞMUR)
Kuş gibi hafif, taş gibi ağır, hem aşağı iner, hem yukarı çıkar.(UÇAK)
Dumanı tüter, isterse gider.
Balık değildir, denizde yüzer.(GEMİ)
Ayakları su içer üstünden gelen geçer. (KÖPRÜ)
Dizi, dizi odalar birbirini kovalar. (TREN)

7.1.3 Şiir
Şiir; duygu ve düşüncelerin ölçülü bir şekilde ifade edilmesine denir. Türkçe dil etkinliği
için seçilen şiirler kısa, basit ve anlaşılır olmalıdır. Günlük eğitim programında yer verilen
şiirler kazanımlar ile bağlantılı olmalıdır. Şiirler öğretmenle birlikte söylenebilir. Şiirde
sözcüklerin kullanılışında bir ahenk ve estetik vardır. Şiir çocuklarda güzel duygular
uyandırması ve ahenkli bir şekilde yazılması, estetik duyguların gelişiminde önemli rol
oynamaktadır.
Çocuklara okunacak şiirlerin seçilmesine özen gösterilmelidir. Bu şiirler kısa olmalı,
kolay anlaşılmalı, sözcükler çocukların anlayabileceği düzeyde olmalı, ayrıca onları
ilgilendiren konular işlenmeli, yaş ve gelişim seviyelerine, ilgi ve isteklerine uygun olmalıdır.
Çocuklar şiir dinlemekten ve okumaktan büyük mutluluk duyarlar. Ancak onlara belirli bir şiir
kültürü ve zevki kazandırabilmek için sık sık programa alınıp uygulanmalıdır.
Zaman zaman da çocuklara sorularak onların söyledikleri şiirler de okunabilir. Bu da
ayrıca çocukları mutlu eder. Şiir okumada dikkat edilmesi gereken bir konu, çocuklara şiiri
ezberlemeleri için ısrar edilmemeli ve zorlama yapılmamalıdır. Çocuk kendi beğenisine uygun
olan şiiri isterse ezberleyebilir. Bu, çocukta belirli bir estetik duygusu ve sanat kültürü geliştirir.
Zorlamayla iyi sonuçlar alınamaz. Kendisine ait zevki sadece çocuğun kendisinin geliştireceği
unutulmamalıdır.
Okul öncesi eğitim kurumlarında şiir, Türkçe dil etkinliklerinin yanı sıra diğer
etkinliklerde de kullanılabilir. Uygun olarak seçilen bir şiiri öğretmen okurken çocuklardan
sözlere uygun hareket etmelerini isteyerek dramatize edilebilir. Yine şiir okunurken aynı
zamanda da müzik çalınarak çocukların dans etmeleri motive edilebilir.
Çocuk Şiirinde Aranacak Özellikler
Kelimeler basit anlamlı olmalıdır.
Şiir kısa olmalıdır.
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Anlatımı açık ve net olmalıdır.
Kültürel değerlerimizi milli duyguları, doğayı konu alan şiirlere yer vermelidir.
Şiir çocuklara uygun olmalıdır.
Kelimeler arasında kulağa hoş gelen, ilgi çekici ses uyumu olmalı.(kafiyeli
olmalı)
Çocuğun ilgisini çeken konular ve yakın çevreden seçilen konular olmalıdır.
Çocuğa yeni alışkanlıklar, yeni bilgiler kazandırabilmelidir.
Şiir anlamlı olmalıdır.
CUMHURİYET
Yıllardan 1923 idi,
O yıl kurduk Cumhuriyet’i,
Neydi o yıllar bilseydin, neydi.
Her taraf dolmuştu işgalci.
Daha tanımamışlardı Mustafa Kemal’i
Onun kahraman milletini
Bilselerdi cesaret ederler miydi?
Sonunda hepsi de yenildi.
Kuruldu Türkiye Cumhuriyeti.
Fatma ÖNAL

7.1.4. Parmak Oyunu
Herhangi bir öykü ya da ilgi çekici şiir veya şarkıların sözlerine uygun olarak
parmaklarla olayların canlandırılmasıdır. Çocuklar görerek, söyleyerek ve yaparak
gerçekleştirilen parmak oyunlarını çok severler. Çünkü bir şeyi öğrenmenin yanında yapmanın
da ayrı bir özelliği var. Parmak oyunları, sözle hareket arasında bağlantı kurularak yapılan ve
dramatik oyuna hazırlıkta önemli rol oynayan bir etkinliktir.
Anaokulu öğretmeninin, parmak oyunlarından oluşan bir dağarcığı olmalıdır. Böylece parmak
oyunları dağarcığı amaçlanan kazanımları pekiştirmede ve çocukların etkinliğe ilgisini
çekmede öğretmene yardımcı olacaktır. Parmak oyunlarını etkili bir biçimde kullanabilmek için
öğretmeninin sözcüklerini, buna bağlı hareketleri, ezberlemesi gerekir. Çocuklar öğretmen ile
birlikte sözleri tekrar ederken hareketleri de yaparlar.
Parmak Oyunlarının Çocuklara Yararları
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Çocukların yeni kelimeler öğrenmesini kolaylaştırır, dil gelişimine olumlu katkıda
bulunur.
Parmak oyunu çocukların hayal dünyalarını geliştirir.
Sözle hareket arasındaki uyumu sağlar.
Hoşça vakit geçirirler.
Taklit yeteneğini geliştirir.
Parmak kaslarının gelişmesine yardımcı olur.
Hareketli çocukları hemen yatıştırmaya yarar.
Bir etkinlikten diğerine geçişte çocuklara “sus”, “otur”,”dur” vb. uyarılar yerine parmak
oyunu ile dikkatlerini çekip isteyerek severek katılımları sağlanabilir.
Oyun faaliyetlerinde ısındırıcı ve dinlendirici oyun olarak kullanılır.
Parmak oyunları uygulanırken parmak kuklalardan yararlanılabilir.
Parmak oyunları çocukların el-göz koordinasyonu kurmalarına, yeni kelimeler
öğrenmelerine ve dinleme alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olur.
Çocukların sözcüklerle hareket arasında ilişki kurmalarını sağladığı için onları
yaratıcı dramatizasyona hazırlamada önemli rol oynar.
Parmak oyunları çocukların bazı kavramları öğrenmesinde etkilidir (büyük,
küçük, sayı, yön vb. gibi).
Parmak oyunları küçük kas gelişimi, sosyal-duygusal gelişim, kavram gelişimi, bellek
becerilerinin gelişimine katkıda bulunur.
ÖRDEK AİLESİ
Bu baba ördek (Başparmak gösterilir.)
Bu da anne ördek (Diğer eldeki başparmak gösterilir.)
Bunlar da yavruları (Elin diğer parmakları gösterilir.)
Vak vak diyorlar (İki el üst üste konur gaga yapılır.)
Derede yüzüyorlar (Yüzme hareketi yapılır.)
Bir balık görünce yakalayıp yiyorlar (Yeme hareketi yapılır.)
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7.1.5 Grup Konuşması (Sohbet)
Eğitim programında o gün için yer verilen tema hakkında çocuklarla karşılıklı
konuşmaların yapıldığı bir grup etkinliğidir. Çocuğu düşünmeye, düşündüğünü söylemeye
merakını artırmaya yönelik bir etkinliktir.
Türkçe etkinliklerine çocuklarla yaptığımız grup konuşmasıyla giriş yaparız. Örneğin:
Düğmeleri ele almışsak düğmeleri tanımaya yönelik sorular sorabiliriz. Örneğin:Düğmeleri
nerelerde kullanırız? Kazaklarınızdaki düğmeler hangi renklerdedir? Düğme yerine başka
neleri kullanabiliriz? Düğmenin deliğinden baktığında ne görmek isterdin? Gibi sorularla
çocuğu yaratıcı düşünceye sevk edebiliriz.
Grup konuşmalarında özellikle kaynak kişilerin, ailelerin ve gönüllülerin katılımı çocuklar için
konuyu ilginç hale getirir. Çocuklarla sohbet edilecek tema, konuşma süresi, konuşulacak
kaynak kişi varsa onun hazırlanması, çocuklara sorulacak sorular, kullanılacak araç gerecin
belirlenmesi ve temin edilmesi gibi birçok açıdan iyi bir planlama yapılması gerekmektedir.
Öğretmen, bu etkinliği yürütürken çocukların konu hakkındaki görüşlerini almak için onların
yaşantılarından yola çıkarak sorular sormalıdır. Bu, çocukların konuşmalara katılımını
kolaylaştırır. Sorulan sorulara çocuklar cevap vermediklerinde, soru yeniden farklı bir şekilde
sorulmalıdır. Çocukların açıklamaları öğretmen tarafından değerlendirilmeli, eksikler
tamamlanarak pekiştirilmelidir. Öğretmen vereceği kavramı, temayı günlük eğitim
programında yer alan tüm etkinliklerle verebilir. Bu nedenle, grup konuşması bir derse
dönüştürülmemelidir.

Konuşma

esnasında

bütün

çocukların

konuşmalara

katılımı

sağlanmalıdır. Pasif dinleyici yerine aktif ve katılımcı hale gelmesi desteklenmelidir.
Grup konuşmalarında çeşitli resimler, kartlar, çeşitli giysiler, mesleklere ait araç gereçler, çeşitli
başlıklar vb. materyaller kullanılabilir. Böylece çocuk konuşulan konuyu somut bir şekilde
izleme olanağı bulur. İyi bir plan yapıldıktan sonra uygulanmalıdır.
Öğretmen hangi konuda neler söyleyeceğine, hangi soruları soracağına, özellikle cevap
vermesini istediği çocuklar varsa onları belirler. Grup konuşması amacına ulaşarak çocuklar
için eğitici, neşeli, zevkli hale gelebilir.

7.1.6. Hikâye Anlatma
Hikâye, gerçek ya da gerçeğe yakın konuları ele alan, bir ya da birkaç kahramanı olan, yaşamın
içinden çıkan olaylarla ilgili bir edebiyat türüdür.
Parmak oyunu, bilmece, tekerleme, sohbet, şiir etkinlikleri ile çocuklar hikâye dinlemeye
hazırlanırlar. Öğretmen çocuklara her gün bir öykü anlatır. Çocuklar istediğinde öykü sayısı
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artırılabilir. Çocuklara anlatılacak öykülerin konusu, anlatım tekniği, anlatım sırasında
kullanılan jest ve mimikler, öykü anlatımının şekli öğretmen tarafından çocukların gelişim
seviyelerine ve yaşlarına uygun şekilde belirlenir.
Öykünün konusu, çocukların günlük hayatta karşılaştıkları olaylardan gerçek veya gerçeğe
uygun bir şekilde yazılmalıdır. Ayrıca masal, hikâye, gezi yazıları, anılar, destanlar, fabllar,
efsaneler, romanlar, biyografiler vb. çeşitli edebi eserlerden çocuklar için yeniden düzenlenmiş
olanlar tercih edilir.
Öykünün giriş, gelişme, sonuç bölümü bulunur. Gelişme bölümünde yer alan olayların
hareketliliği çocukların yaş ve gelişim seviyelerine, ilgi alanlarına, dikkat sürelerine ve
ihtiyaçlarına göre düzenlenir. Hikâyelerde eğlence unsurunun bulunması çocukların hikâye
dinlemekten daha fazla zevk almasını sağlayacağından çocukların kitaplara ve okumaya
ilgilerini artırır. Öğretmen, öyküyü anlatmadan önce ön hazırlık yapmalıdır. Öyküyü önce
kendisi birkaç kez okumalı, çocuklar için uygun olup olmadığına karar vermelidir. Eğer
çocuklar için yeterince uygun değilse olaylarda çok abartı veya olağanüstü ve olumsuz öğeler
varsa çıkarılır, gerekli düzeltmeler yapılır, anlatım gerçeğe yaklaştırılır. Hikâyelerde farklı
özelliklerde karakterlerin bulunması çocuklara yeni görüş açıları kazandırır.
Hikâyelerin yaşamın içinden konuları ele alması, çocuğun içinde yaşadığı toplumun kültürel
özelliklerini daha iyi tanımasına yardımcı olur.
Öykü yeterince işlenmemiş ise çeşitli olaylar ekleyerek genişletilir. Eğer çok uzun ise gerekli
kısaltmalar yapılarak çocuklara uygun hale getirilir. Öyküde bilinmeyen kelimeler varsa bunun
yerine çocukların bildiği kelimeler kullanılır. Bu çalışmadan sonra öyküdeki karakterler ve
onların davranışları incelenir. Hikâye anlatırken resimleri gösterilerek hikâye kesilmez, hikâye
ile ilgili sorular sorarak bölünmez. Hikâye anlatımı bittikten sonra sorular sorulabilir.
Öğretmen öyküyü inceledikten sonra birkaç kez anlatma denemesini yaparak nerede vurgu
yapacağını, nerede sakin bir ifade kullanacağını yani ses tonunu nasıl kullanacağını belirler.
Ayrıca jest ve mimiklerini nerede ve nasıl kullanacağına da karar verir. Öykünün anlatım süresi
tespit edilir (bu süre çocukların dikkat sürelerini geçmemelidir). Hikâyenin hangi teknikle
anlatılacağına karar vermelidir.
Hikâye anlatma yöntemleri;
Düz anlatma,
Kitaptan anlatma,
Pazen tahta ile anlatma,
Şimşek kart ile anlatma,
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Kuklalar ile anlatma,
Hikâye kartları ile anlatma,
Televizyon şeridi ile anlatma,
Projeksiyon ile anlatma,
Slâyt, tepegöz, TV, CD ile anlatma gibi yöntemlerden biri ile anlatılabilir. Hikâye anlatılırken
çocuklar yarım ay şeklinde otururlar. İsterlerse sandalyelere ya da minderlere oturarak rahat bir
şekilde hikâyelerini dinlerler.

7.1.7. Hikâye Oluşturma
Hikâye oluşturma, çocukların kendi hikâyelerini yaratmaları, hayal dünyalarını, duygu ve
düşüncelerini ortaya çıkarmaya yarayan bir etkinliktir.
Hikâye oluşturma öğretmenin seçtiği bir konu üzerinde olabileceği gibi anlattığı hikâyeyi
çocukların yeniden oluşturması şeklinde de olabilir. Ayrıca hikâyenin adı değiştirilebilir, sonu
farklı bitirilebilir, çocukların beyin fırtınası yaparak olayı faklı yorumlamaları sağlanır. Hikâye
oluşturma, öğretmenin söylediği iki üç sözcükle ilgili (kış, kar soğuk) hikâye oluşturmaları
sağlanabilir. Hikâye tamamlama etkinliği de hikâye oluşturma etkinliğine girebilir. Anlatılan
hikâye yarıda kesilir, sonucunu çocukların tamamlaması, adını koymaları istenebilir.
Çocukların şiir ve hikâyenin başlıklarını bulmaları Yaptıkları resimleri anlatmaları hikâye
oluşturmaya hazırlık niteliğindedir.
Hikâye oluşturmada amaç çocukların farklı fikirler üretmelerini sağlamaktır. Hikâye oluşturma
araştırıcı düşündürücü bir etkinliktir.

7.1.8. Pandomim
Çeşitli hikâyelerin veya olayların sözsüz, sadece jest ve mimiklerle beden dilini kullanarak
canlandırılmasına pandomim denir. Sözsüz tiyatro olarak da adlandırılır.
Pandomim çalışmasına önce sözle söylenen bir etkinliğin canlandırılması olarak başlanır,
sonraları çocuklar tarafından canlandırılabilecek konular seçilir ve çocukların sadece beden
dilini kullanarak olayı durumu ifade etme becerisinin gelişimi beklenir. Anlatılacak konular
günlük hayatta yapılan hareket ve işler de olabilir. Selamlaşma, yataktan kalkma, yemek yeme,
yüzün yıkanması, uyku vb. Pandomim, çocuğun bedenini tanımasına, kendini ifade etmesine,
sözel yönergeye uygun olarak bedenini kullanmasına imkân tanıdığı için özellikle okul öncesi
dönem çocukları için önemlidir. Pandomim çalışması sırasında klasik müzik çalınabilir. Kukla
vb. aletler kullanılarak da pandomim çalışması yapılabilir.
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7.1.9. Taklit Oyunları
Anlatılan hikâyedeki kahramanların, özellikle hayvanların taklidi yapılabilir. Öğretmen
çocukların rolü rahatça gerçekleştirebilmeleri için maske, kostüm, aksesuar kullandırabilir.
Çocuklar özellikle hayvan taklidini yapmaktan çok hoşlanırlar.

7.1.10. Dramatizasyon
Dramatizasyon, çocuklara anlatılan veya onların oluşturduğu bir hikâyenin, içlerinden geldiği
gibi söz ve hareketlerle canlandırılmasına dramatizasyon denir. Canlandırma parmak oyunları
ile başlar, taklit, pandomim ile gelişir. Dramatizasyonda önce canlandırılacak hikâye belirlenir.
Hikâye canlandırmaya ve çocukların seviyesine uygun olmalıdır.
Dramatizasyon yapılırken öğretmen çocukların hikâyedeki istedikleri karakterleri seçmelerine
olanak tanımalıdır. Ayrıca öğretmen bütün çocukların katılımını sağlayacak şekilde hikâye
seçmelidir. Dramatizasyonda maskeler, şapkalar, kostümler, aksesuarlar kullanılabilir.
Canlandırma anında sıcak bir ortam yaratılmalı çocuklara karşı sabırlı davranmalı, çocuklar
desteklenmelidir.
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Uygulamalar
1.
2.
3.

Okul öncesi eğitim kurumuna ziyarete gidiniz, bir Türkçe etkinliği izleyiniz.
İstediniz kazanım göstergelerle bir Türkçe etkinliği planlayınız.
Parmak kuklasıyla bir Türkçe etkinliği planlayınız.
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Uygulama Soruları
1. Türkçe etkinliğinin çocuğun gelişimine etkisini söyleyiniz.
2. Türkçe etkinliklerine örnekler veriniz?
3. Kaç çeşit tekerleme vardır?
4. Bilmecelerin çocuğun gelişimine etkisini söyleyiniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Türkçe etkinlikleri öncelikle çocuğun dil gelişimi alanını destekleyen etkinliklerden
biridir. Eğitim programlarında çocukların tüm gelişimleri açısından çok önemli olan ve her gün
tekrar edilmesi gereken, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Okul öncesi
eğitim kurumlarında ana dilin kazanılması için bireysel etkinlikler yanında, grup etkinliklerinin
de yapılması gereklidir. 3-6 yaş gurubunda bulunan çocukların grup içinde ve doğal ortamda
bulunmaları ve etkinliklere katılmaları dili kolaylıkla öğrenmelerini sağlar.
Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi kedini tanımasına, iç dünyasını keşfetmesine
yardımcı olur. Kendisinin farkına varan çocuk da kolaylıkla kendisini ifade edebilme, günlük
sevinçlerini, üzüntülerini başkalarıyla paylaşma özelliği kazanabilir. Ayrıca çocuk, çevresinde
gördüğü olumlu ilişkiler yoluyla kendisine güven duymayı öğrenecektir. Bu da onun duygusal
yaşamının sağlıklı gelişmesine katkıda bulunacaktır. Türkçe dil etkinlikleri ile çocuklara,
çevreyi ve diğer insanların tutum ve davranışlarını algılamaları için gerekli yönlendirme yapılır.
Böylece çocuk çevresindeki nesnelerin benzerlik ve farklılıklarını (renk, şekil, hacim vb.
özelliklerini), birbirlerinin aynı, farklı olan özellikleri eşleştirme, şekil-zemin İlişkisini,
uzaydaki konumlarını ayırt etmeyi ve onları zihinde saklanması gibi işlevleri yerine getirir.
Ayrıca çocukların çevrelerindeki nesnelere ait sesleri de algılamaları sağlanır. Türkçe dil
etkinlikleri çocuğun dikkatinin gelişimini sağlar. Çocukların dikkatini belirli bir nesneye,
etkinliğe veya davranışa yoğunlaştırması ile öğrenme arasında yakın ilişki bulunmaktadır.
Çocukların dikkat süreleri de yaş ile birlikte gelişim gösterir. Çocuk Türkçe dil etkinliğinde
aktif olarak dinleme veya katılma becerisi geliştirir. Bu da onun dikkat süresinin gelişimi için
önemlidir.
Türkçe etkinlikleri oldukça zengin etkinliklerden oluşur. Bunlar şöyle sıralanabilir.
Tekerleme,Bilmece,Şiir,Parmak oyunu,Grup konuşması,Çeşitli hikâye anlatma teknikleri
ilehikâye anlatma,Hikâye oluşturma,Pandomim,Taklit oyunları, Dramatizasyondur.
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8. OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ
PLANLAMA VE UYGULAMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu derste oyun etkinliklerini, tanımını, erken çocuklukta oyunun yerini ve önemini,
oyunun çocuğun gelişimine olan etkilerini, oyunun evreleri, özellikleri ve çeşitlerini öğrenerek
çocukların bu alandaki gelişimlerine etkilerini öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Oyun etkinliklerini araştırınız?
2. Oyun etkinliklerinin önemini araştırınız?
3. Oyun ve hareket etkinliklerinin çocuğun gelişimine etkisini araştırınız?
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Anahtar Kavramlar
 Oyun
 Hareket
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Giriş
Yaşamın ilk yılları, bireyin gelişiminin temelini oluşturması, temel bilgi ve becerilerin bu
erken gelişim yıllarında kazanılması nedeniyle büyük önem taşır. Bu temel bilgi ve beceriler
oyun yoluyla çocuklara kazandırılır. Oyun çocukların vazgeçilmezidir. Oyun, doğumdan
itibaren başlayıp çocukların bütün hayatları boyunca da etkisini sürdüren bir öğrenme aracıdır.
Oyun çocuğun tüm gelişim alanlarına katkıda bulunan tüm beceri ve deneyimlerinin
bütünleştirildiği, olgunlaştığı yaşama uyum sağlayıcı davranışların geliştiği ciddi bir uğraştır.
Oyun ile çocuk düşünür, deneyim kazanır, onun için doğal ve aktif öğrenme ortamı sağlar.
Oyun ve eğitim bir bütün olarak düşünülmelidir.
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8.1. Okul Öncesi Eğitimde Oyun ve Hareket Etkinliği Planlama ve Uygulama
Çocuklar oyunun tanımını şöyle yapmışlar; hayallerimizin gerçeğe dönüşmesidir. Oyun,
çocuğun isteklerini, amaçlarını anlatan onu isteklerine kavuşturan en etkili araçtır. Yine başka
bir tanımda oyun çocuğun hayata hazırlanma aracı olarak ifade edilmiştir.
Oyun çocukların deşarj olma yöntemidir. Oyun içsel olarak güdülenen bazen belirli bir
amacı ve kazanımı olmayan eylemlerdir.
Oyun bir çeşit terapi şeklidir. Oyun çocuğun hem eğlenmesine hem de öğrenmesine
yarayan bir etkinliktir. Çocuk nasıl yemek yemek,su içmek için ihtiyaç duyuyorsa,oyun
oynamak için de ihtiyaç duyar. Sağlıklı bir çocuk sürekli oynamak ister. Çocuk oyun oynamaya
önce annesi ile başlar. Bu oyun ellerin,ayakların,parmakların ilk hareketlerinden ibarettir. Bu
hareketler onu daha sonraki hareketlere ve faaliyetlere hazırlar. Çocuk oyunlarla mutlu olur.
Yaşına göre değişen oyunlar onu hayata hazırlar.
Yaşına göre değişen oyunlar çocuğun bir çok etkinlikle uğraşmasına vesile olur.
Örneğin 2 yaşındaki bir çocuk suyla oynamaktan çok hoşlanır. Boyalarla karalamalar
yapar.Kille, çamurla oynamak onu çok mutlu eder.Bu yıllarda çocuklar kendilerini konuşarak
tam olarak ifade edemediklerinden boyalar, hamurlar onlar için kendilerini ifade etme
aracıdır.İki yaşlarında çocuklar çok sesli ve gürültülü oyunların yanı sıra sessiz oyunları da çok
severek oynarlar. Çocuğun 3 yaşına kadarki temel uğraşısı oyundur. Çocuklar oyun sırasında
çok büyük zevk alır ve mutluluk duyarlar. Nasıl büyükler hayatlarını işleri ve aileleri üzerine
inşa ederlerse çocuklar da kurdukları oyunlar üzerine inşa ederler.
Erken Çocukluk Eğitiminde Oyunun Yeri ve Önemi
Çocuk oyun içinde kendisi için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkları yaparak, yaşayarak
öğrenir.İnsanlık ilişkilerini, yardımlaşma, konuşma,bilgi edinme,alışkanlık ve deneyim
kazanma,yaşam rollerini anlama vb. olguları oyun içinde kavrar benimser ve pekiştirir.
Çocuğun yetenekleri oyun içinde keşfedilir. Oyun gerçek bir eğitim aracıdır.
Erken çocukluk eğitiminde oynanan oyunlar ileriki yıllarda oyunların kuşaktan kuşağa
aktarılmasını da sağlar. Oyun etkinlikleri ve oyuncaklar bir yandan çocuğun kendisini ifade
etmesi ve yetişkinlerin onu anlaması için en iyi yol iken diğer yandan eğitimcinin geliştirmek
istediği yöntem ve tekniklerin temelini oluşturur. Erken çocukluk ile oyun iç içe olmak
zorundadır.
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Oyun kurumsal yönü, kuralları ve oyuncuların oyundaki farklı rolleri üstlenmesi ile
toplumun küçük bir parçasıdır.
Erken çocukluk eğitiminde oynanan grup oyunları ile çocuk gruba ait olma, grubun
içinde yer alma , gruba uyum sağlamayı öğrenir. Oyun keşfetme ve ilerlemenin başlangıç
noktasıdır. Oyun çocuğun kendini ifade edebildiği en dolaysız, en kolay, en anlamlı yoldur.
Çocuk gizlediği gerçek duygularını oyun yoluyla ortaya koyar. Sorunlarını oyun yoluyla dile
getirir. Çocuk için oyunun yeri ve önemi anlatılamayacak kadar büyük olduğundan erken
çocukluk eğitimi veren kurumların en büyük özelliği oyuna bol bol yer vermesidir.
Kentlerde oyun oynanacak ortamların azalması, değişen teknoloji, komşuluk ve
arkadaşlık ilişkilerinin azalması nedeni ile çocukların en rahat ve en doğal oyun
oynayabilecekleri ortamlar erken çocukluk eğitimi veren kurumlar olarak belirmektedir. İyi bir
kurumda ise her çeşit oyun araçları, oyuncak yapı gereçleri ve çeşitli oyuncaklarla
zenginleştirilmiş oyun ortamları hazır bulundurulmalıdır.
Oyunun Çocuğun Psikomotor Gelişimine Etkileri
Büyüme: Bir çocuğun boy uzunluğu, vücut ağırlığı yönünden ölçülerinin artışıdır.
Gelişme : Büyüyen bir organizmanın dokularının yapısında biyokimyasal bileşiminde
oluşan değişiklikler sonucu olgunlaşması ve biyolojik fonksiyonlarının farklılaşmasıdır.
Büyüme çocuğun fizik gelişimine yansırken, gelişme psikomotor gelişim ile ilişkili bir
kavramdır. Oyun solunum, sindirim, boşaltım sistemlerinin düzenli çalışmasının sağlar.
Fazla yağların yakılması, iç salgı bezlerinin düzenli çalışması gibi özellikle büyümeye ilişkin
işlerin yerine getirilmesi vücudun hareketlerini gerektiren bu oyunlarla sağlanır.
Hareketli oyunlar çocuğun çevresi, yaşadığı dünyayı keşfetmesini sağlar. Çocuk dünyayı
tanıma fırsatı bulur.
Psikomotor gelişim: Fiziksel büyüme ve gelişme ile birlikte beyin omurilik gelişimi
sonucu organizmanın isteme bağlı olarak hareketlilik kazanmasıdır. Oyunun erken çocukluk
eğitiminde çocuğun motor gelişimine etkileri küçük ve büyük kasların motor gelişimine etkileri
olarak ikiye ayrılır.
Oyunun Küçük Kas Gelişimine Etkileri
Özellikle su, kum, kil, çamur gibi doğal materyaller ile tuz seramiği, plastirin, cam
macunu ile ilgili oyunları ayrıca karalama, çizme, boyama gibi kalem, boya, fırça kullanımı
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parmak becerilerinin gelişimine yani küçük kasların motor gelişimine etkisi büyüktür. Bu
becerilerin tümü el, göz koordinasyonu (uyumu) gerektirmektedir.
Oyunun Büyük Kas Gelişimine Etkisi
Her oyun çocuğun tüm gelişim alanlarına katkıda bulunmakla birlikte büyük kas
gelişimine daha fazla katkıda bulunmaktadır. Açık havada oynanan oyunların masa başında
oynanan oyunlara göre büyük kasların gelişimini etkilediği bilinmektedir. Bu etkinlikler
bisiklete binme, tenis, masa tenisi, futbol, voleybol, basketbol , jimnastik, binicilik vb. spor
etkinliğidir. Erken çocukluk eğitiminde çocuklara uygun olanlar seçilmelidir.
Oyunun Sosyal-Duygusal Gelişimine Etkisi
Sosyal ve duygusal alanlar ayrı ayrı düşünülemeyeceğinden ikisi birlikte ele alınır.
Çocuğun sosyal-duygusal alan gelişiminde oyunun etkisi büyüktür.
Oyun çocuğun ilgisini kamçılar
Duygularını denetlemesini sağlar.
Ben merkezcilikten ayrılmasına yardımcı olur.
Sorunlarını unuturur yada çözüm yolu bulur.
Kendine güveni artar.
Estetik duygusu gelişir.
Toplumsallaşmayı öğrenir.
Cinsel kimliğinin farkına varır.
Başkalarına ve başka farklı özellikleri olan kişilere saygı göstermeyi öğrenir.
Paylaşmayı, yardımlaşmayı, dayanışmayı, birlikte hareket etmeyi öğrenir.
Görgü kurallarını öğrenir.
Kazanmayı - kaybetmeyi öğrenir.
Lider olmayı öğrenir.
Çevresini korumayı öğrenir.
Oyunun Dil Gelişimine Etkisi
Çocuk oyunlarının birçoğu dilin kullanımını gerektirir, özellikle evcilik oyunları ile
sembolik oyunların dil gelişimine etkisi büyüktür.
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Oyun çocuğun sözlü olarak anlatılanları kavrama yeteneğini geliştirir.
Yeni sözcükler kazandırır.
Soru sormayı, cevap vermeyi öğrenir.
Duygu ve düşüncelerini anlatması için yararlıdır.
Çeşitli sesleri ve bunlara verilen isimleri öğrenir.
Nesneleri, araç gereçleri tanır.
Ayrılıkları farklılıkları ifade eder.

Oyunun Bilişsel (Zihinsel ) Gelişimine Etkisi
Oyunla büyüyen çocuk bilişsel gelişimle ilgili pek çok kavramı, bilişsel deneyimleri
oyun içinde öğrenir. Büyük-küçük , ince-kalın, uzun-kısa, hafif-ağır, sıcak-soğuk, tatlı-ekşi,
hızlı yavaş gibi duyularımızla algılanan pek çok kavramlarla birlikte, eşleştirebilme,
sınıflayabilme, sıralayabilme, analiz ve sentez, problem çözme gibi zihinsel işlemleri oyunla
öğrenir. Görme, işitme, dokunma, tatma, koklama duyuları ile algılaması gelişir.
Büyüklük, şekil, renk, boyut, ağırlık, hacim, ölçme, sayma, tartma, zaman, mekan,
uzaklık, uzay ile ilgili kavramların kazanımı, Erime, kuruma, buharlaşma, soğuma gibi doğa
olaylarını öğrenme, Eşleştirme, sıralama, sınıflama, analız, sentez, değerlendirme, problem
çözme gibi zihinsel süreçlerin işleyişini hızlandırır.
Oyunun Öz Bakım Becerilerinin Gelişmesinde Etkisi
Çocuklar oyun yolu ile;
Yemek yeme kurallarını, yemeklerin nelerden ve nasıl yapıldığını öğrenir. Temizlik ile
ilgili kavramları, kullanılacak araçları tanır.
Evcilik oyunu sırasında ayna, tarak, diş macunu, diş fırçası, sabun, havlu, tabak, kaşık,
çatal, bıçak, ütü gibi araçların kullanılışını öğrenir ve gerçek hayatta da kullanmak için çaba
harcar.
Yemeklerden önce ve sonra ellerini yıkaması gerektiğini, yemekten sonra dişlerini
fırçalaması gerektiğini öğrenir.
Giyinmeyi, soyunmayı, eşyalarını toplamayı oyun yoluyla öğrenir.
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8.2 Erken Çocukluk Döneminde Oyunun Evreleri
Çocuğun doğumundan itibaren oyun davranışı incelendiğinde; tek başına oynanan
oyundan iş birliği gerektiren sosyal oyuna doğru bir gelişimin varlığı izlenir.
Çocuk, önceleri tek başına oynarken daha sonra çevresinde oynayan çocukların
oyunlarını izlemeye başlar. Bunun devamında onlarla iletişim ve iş birliği kurmadan kendi
oyununu sürdürür. Bir sonraki aşamada ise iş birliği ve paylaşma davranışının sergilendiği
birlikte oyun görülür.
Yaşı ilerledikçe de oyunun yardımı ile sosyal bir varlık olmaya başlar.
Tek başına oyun evresi Çocukların oyun evreleri pek çok bilim dalı tarafından
incelenmiş Mildred Parten (1932) oyunun çocuğun gelişimindeki sosyal yönünü incelerken; tek
başına oyun, paralel oyun, birlikte oyun ve kooperatif oyun olmak üzere dört aşamada
incelemiştir.
8.2.1. Tek Başına Oyun (Solitary Play)
Çocuk kendi çevresindeki çocukların oyunlarından etkilenmeden bağımsız bir şekilde
tek başına oynar, çevresindeki hiçbir şeyden etkilenmez.Sıfır iki yaşlar arasında görülmektedir.
Oyunları tek başına kule yapmak, topu atmak vb.dir.
8.2.2. Paralel Oyun (Paralel Play)
Çocuk diğer çocuklarla aynı ortamda fakat diğerlerinden bağımsız olarak oyununu
sürdürür. Aynı oyun ya da aynı oyuncaklarla oynasalar da birbirlerinden etkilenmeden
oyunlarını sürdürürler. İki, dört yaş arası olsa da çocuktan çocuğa değişiklik gösterir.
8.2.3. Birlikte Oyun (Associative Play)
Oyunla iki ya da üç çocuk aynı oyun malzemesi ile aynı oyunda fakat yine kendi
oyununa devam eder.Kesin bir kural olmamakla birlikte,gelişim düzeyi birbirine yakın olan
çocuklar aynı grupta yer alır.
8.2.4. Kooperatif Oyun (Cooperative Play)
Bu evrede çocukların oyun içinde birbirlerine ihtiyaçları vardır. Oyun birlikte oynanıp
iş birliği yapılınca amacına ulaşır. Oyunun amacı vardır, amaca uygun roller paylaşılır ve oyun
ortak oynanır. Oyun materyalleri de oyunun amacına uygun paylaşılır. Bu oyunun en belirgin
özelliği çocukların hareketlerinde ve düşüncelerinde yalnız olmadıklarını kabul etmeleri ve
oyuncaklarını duygularını, düşüncelerini, rollerini paylaşmalarıdır.
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Oyun ve zihin gelişimi arasında temel bir ilişki olduğunu savunan Paaget ise oyunun
evrelerini alıştırmalı oyun (işlevsel oyun), sembolik oyun (simgesel-taklit) ve kurallı oyun
olarak üç aşamada inceler.
Alıştırmalı oyun: 0-2 yaş dönemini kapsar. Bedeni nesneleri ve bunların
fonksiyonlarını öğrenerek tekrarlaması ve bunu oyun haline getirmesidir.
Sembolik oyun : 1-12 yaşı kapsar.Bu dönem üç aşamada incelenir. 2-4,5 yaş çocuk
çevresinde yaşananları o kişinin rolüne girerek yapar.
4,5-8 yaş oyunun gerçeğe daha uygun olması için nesnelerin ve olayların ayrıntılarına
daha çok dikkat eder, iş bölümü daha uygundur.
7-8 yaşlarında başlar, 11-12 yaşlarına kadar sürer. Simgesel oyun gerçeğe daha yakın
oynanır, kurallar ve amaçlar detaylı olarak daha önceden belirlenir.
Kurallı oyun (12 + yaş) : Bu dönemde genellikle kesin ve karmaşık kuralları olan
oyunlar satranç, monopol, briç vb. oyunlar tercih edilir.
Bu oyunların kesin ve değişmez kuralları vardır. Freud ise oyunun rahatlatıcı yönüne
dikkat çeker, egonun gelişmesinde oyunun rolünün çok büyük olduğunu vurgular.
8.3. Erken Çocukluk Eğitiminde Oyunun Çeşitleri

o Koşmaca oyunları
o Taklit oyunları
o Halka oyunları

o Serbest zaman etkinliklerinde oyun
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o Oyun saatinde oyun (ısındırıcı oyunlar, hareketli oyunlar, dinlendirici oyunlar)

Araçla yapılan oyunlar (top oyunları, köşe oyunları, ip oyunları vb.)

tahta gibi. Materyallerle oyun hem erken çocukluk eğitimi döneminde hem de daha sonraki
yıllarda çok faydalıdır.
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Uygulamalar
1. Bir Okul Öncesi eğitim kurumunda oyun etkinliği inceleyiniz.
2. Bir oyun etkinliği planlayınız.
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Uygulama Soruları
1. Erken çocukluk döneminde oyun çeşitleri nelerdir?
2. Paralel oyunu açıklayınız?
3. Oyunun bilişsel gelişime etkisini açıklayınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Erken Çocukluk Döneminde Oyunun Evreleri
Çocuğun doğumundan itibaren oyun davranışı incelendiğinde; tek başına oynanan oyundan iş
birliği gerektiren sosyal oyuna doğru bir gelişimin varlığı izlenir.
Çocuk, önceleri tek başına oynarken daha sonra çevresinde oynayan çocukların oyunlarını
izlemeye başlar. Bunun devamında onlarla iletişim ve iş birliği kurmadan kendi oyununu
sürdürür. Bir sonraki aşamada ise iş birliği ve paylaşma davranışının sergilendiği birlikte oyun
görülür.Yaşı ilerledikçe de oyunun yardımı ile sosyal bir varlık olmaya başlar.
Tek Başına Oyun (Solitary Play)
Çocuk kendi çevresindeki çocukların oyunlarından etkilenmeden bağımsız bir şekilde tek
başına oynar, çevresindeki hiçbir şeyden etkilenmez.Sıfır iki yaşlar arasında görülmektedir.
Oyunları tek başına kule yapmak, topu atmak vb.dir.
Paralel Oyun (Paralel Play)
Çocuk diğer çocuklarla aynı ortamda fakat diğerlerinden bağımsız olarak oyununu sürdürür.
Aynı oyun ya da aynı oyuncaklarla oynasalar da birbirlerinden etkilenmeden oyunlarını
sürdürürler. İki, dört yaş arası olsa da çocuktan çocuğa değişiklik gösterir.
Birlikte Oyun (Associative Play)
Oyunla iki ya da üç çocuk aynı oyun malzemesi ile aynı oyunda fakat yine kendi oyununa
devam eder.Kesin bir kural olmamakla birlikte,gelişim düzeyi birbirine yakın olan çocuklar
aynı grupta yer alır.
Kooperatif Oyun (Cooperative Play)
Bu evrede çocukların oyun içinde birbirlerine ihtiyaçları vardır. Oyun birlikte oynanıp iş birliği
yapılınca amacına ulaşır. Oyunun amacı vardır, amaca uygun roller paylaşılır ve oyun ortak
oynanır. Oyun materyalleri de oyunun amacına uygun paylaşılır. Bu oyunun en belirgin özelliği
çocukların hareketlerinde ve düşüncelerinde yalnız olmadıklarını kabul etmeleri ve
oyuncaklarını duygularını, düşüncelerini, rollerini paylaşmalarıdır.
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9. OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE MÜZİK ETKİNLİKLERİNİ PLANLAMA
VE UYGULAMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu derste, müzik etkinliği ile ilgili verilen bilgiler ışığında ve örnek etkinlik ve araçgereç rehberliğinde, uygun müzik etkinliklerini seçebilme, müzik etkinliklerini hazırlayabilme
ve uygulayabilme bilgisine ve becerisine sahip olacaksınız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Müzik etkinliklerinin çocuğun gelişimine etkisi nedir.
2. Müziğin yaratıcılığa etkisi var mıdır?
3. Okul öncesi eğitimde yapılabilecek müzik çeşitlerini araştırınız.
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Anahtar Kavramlar








Ritm Çalışmaları
Ses Dinleme
Şarkı Söyleme
Müzik Dinleme
Müzikli Dramatizasyon
Yaratıcı Dans
Müzikli Öykü
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Giriş
Eğitim doğumdan ölünceye kadar devam eden bir süreçtir. Kişilik temellerinin atıldığı
erken çocukluk döneminde eğitimin ayrı bir önemi vardır. Erken çocukluk dönemi; yaşamın ilk
altı yılını kapsar. Bu dönem; çocukların bedensel, zihinsel, sosyal, duygusal gelişimlerinin en
hızlı olduğu dönemdir. Erken çocukluk döneminde müzik; çocuğun sosyalleşmesinde ve
kişiliğinin gelişmesinde önemli bir yer tutar. Çocuk çevresinde duyduğu seslerle ve müzik
sesleriyle her zaman müziğin içindedir. Erken çocukluk döneminde müzik eğitimi denince akla
sadece çocuğun şarkı söylemesi ve dans etmesi gelmemelidir. Erken çocukluk döneminde
müzik eğitiminde birçok çalışmanın birlikte kullanılması önemlidir. Ancak bu şekilde çocuk
iyi bir müzik eğitimi almış olur ve bunun sonunda da çocukta müzik sevgisi oluşur.
Erken çocukluk döneminde, müzik eğitiminde ses dinleme, sesleri ayırt etme ve ses
üretme çalışmaları, nefes açma çalışmaları, ritim çalışmaları, şarkı söyleme çalışmaları, yaratıcı
dans çalışmaları, müzikli dramatizasyon çalışmaları, müzikli öykü çalışmaları yapılacak
çalışmalar içinde yer alır. Böylece çocuğun yaş ve gelişim özellikleri göz önünde
bulundurularak, müzik yeteneğinin ve ritim duygusunun gelişmesine etkili olarak yardım
edebileceksiniz.
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9.1. Müziğin Tanımı
Müzik seslerle yapılan güzel sanat, en doğal ifade, aynı zamanda da bir eğitim ve
öğretim aracıdır. Müzik sözcüklerle anlatılamayan duygularımızı heyecanlarımızı bu duygu ve
heyecanlan sezdirecek, duyuracak tarzda düzenlenmiş, sesler aracılığıyla başka ruhlara
yansıtma sanatıdır.
Müzik, seslerle ve ritimle yapılan anlatım sanatıdır. Müzik insandan insana uzanan
evrensel bir dildir. Uygarlığın gelişimi ile müziğin gelişimi her zaman eş zamanlı olarak
gitmiştir. Dünyada bütün toplumlar tarih boyunca müziğin eğitim işlevine inanarak, müziğe bir
eğitim aracı olarak büyük önem göstermişlerdir. Bu yüzden de bir çok filozof, devlet adamı ve
eğitimci müziğin gelişmesine yardım etmiş, katkıda bulunmuştur. Yine ilk çağlardan beri
Doğu-Batı felsefecileri ile müzik kuramcıları, müziğin çok etkili bir eğitim öğretim aracı
olduğu üzerinde durmuşlardır. Müziğin çocuk eğitiminde kullanılmasının gerekliliğini önemle
savunmuşlardır.
Erken çocukluk döneminde müzik eğitiminin amacı; çocuğun duygusal, bilişsel, dil ve
psiko-motor gelişimlerine yardımcı olmak başka

bir

deyişle

çocuğun

duyduklarını,

düşündüklerini ritim ve şarkılarla serbestçe ifade edebilmelerini çocuğun müzik kültürü ile
tanışmasını ve müzik sevgisini kazanmasını sağlamaktır.
Çocuğun içinde bulunduğu müzik ortamı çocuğun müzik gelişimini olumlu veya olumsuz
yönde etkileyecektir. Çocuğun müzik gelişimine olumlu yönde yapılacak en önemli katkıyı
yine çocuğun gideceği erken çocukluk eğitim kurumu sağlayacaktır.
Erken çocukluk eğitiminde müzik, çocuğun sosyalleşmesinde ve kişiliğinin gelişmesinde
önemli bir rol oynar. Çocuk çevresinde duyduğu çeşitli sesler ve müzik sesleriyle her zaman
müziğin içindedir. Çocuk sesleri dinleme, sesleri ayırt etme, ses üretme çalışmaları, nefes açma
çalışmaları, ritim çalışmaları, şarkı söyleme, yaratıcı dans, müzikli dramatizasyon ve müzikli
öykü çalışmaları ile müziğin içine girer. Bu çalışmalar doğrultusunda müzik yoluyla
duygularını anlatabilir. Yaratıcılığı gelişir.
Çocuğun müziğe karşı doğuştan bir ilgisi ve yeteneği vardır. Fakat her çocuğun müziğe karşı
olan yeteneği aynı derecede değildir. Bunun yanı sıra bütün çocuklar müziği sever. Çocuk
hayata ilk gözünü açtığı andan itibaren sesle tanışır. Hatta bazı araştırmacılara göre çocuk anne
karnındayken dışarıdan gelen seslerden etkilenebilir. Ritim ve sesi küçük yaşlardan itibaren
kavrayabilir.
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Erken Çocukluk Eğitiminde Müzik Etkinliğinin Çocuğun Gelişimine Etkileri
Erken çocukluk döneminde müziğe ve müzik etkinliğine mümkün olduğunca ağırlık verilmeli,
çocuğun müzik ruhuyla gelişmesine yardımcı olunmalıdır. Erken çocukluk döneminde verilen
müzik eğitimi çocuğun tüm gelişim alanlarını etkilemektedir. Erken çocuklukta verilen müzik
eğitiminin çocuğun gelişimine olan etkileri başlıca üç ana grupta incelenebilir:
Zihinsel ve dil gelişimine etkileri
Duygusal ve sosyal gelişime etkileri
Bedensel ve psiko-motor gelişime etkileri
Erken çocukluk eğitiminde müzik etkinliğinin çocuğun zihinsel ve dil gelişimine
olan etkileri
Erken çocuklukta müziğin çocuğun zihinsel ve dil gelişimine büyük bir etkisi vardır.
Bunlar şu şekilde sıralanabilir:
Erken çocuklukta verilen müzik eğitimi, çocuğun yaratıcılığının gelişmesine yaşamı
doğru olarak algılamasına yardım eder.
Çocuğun karşılaşacağı problemlerin nedenlerini anlamada ve çözmede kolaylık
sağlamasına yardımcı olur.
Çocuğun dikkatini geliştirir. Dikkati gelişen çocuk olayların ve insanların özelliklerini
doğru bir şekilde kavrayabilir.
Çocuk kendini ifade ederek tanıtır. Bunun sonucunda konuşma ve ifade yeteneği gelişir.
Çocuğa kavram gelişimi kazandırır.
Dil çevikliği kazanır.
Akıcı konuşma becerisi ve alışkanlığı gelişir.
Erken çocukluk eğitiminde müzik etkinliğinin çocuğun duygusal ve sosyal
gelişimine olan etkileri
Erken çocukluk eğitiminde müzik etkinliği çocuğu sosyal ve duygusal yönden olumlu
bir şekilde etkiler.
Çocuk sınıfta yapılan müzik etkinliklerinde birlikte hareket etme ve birlikte yaşama
alışkanlığı kazanır.
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Toplumda nasıl davranılması gerektiğini öğrenerek sosyal uyum kazanır, kendisini
toplumda rahat bir şekilde ifade edebilir.
Kendini ifade ederek duygusal yönden rahatlar.
Grup çalışmalarında içine kapanık olan bir çocuk, grup içinde rahatlayarak, dikkati
üzerine çekmeden başkalarıyla birlikte hareket etmeyi öğrenir. Hata yapmaktan korkmaz,
denemeyi öğrenir.
Etkin iletişim kurmayı öğrenir.
Duygusal yönden rahatlar, güvensizlik, çekingenlik, saldırganlık, korku gibi olumsuz
duygular, davranışlar müziğin etkisiyle olumlu duygu ve davranışlara dönüştürülebilir.
Çocuk kendi kültürünü, gelenek ve göreneklerini müzik ve danslar yoluyla tanır. Vatanmillet-ulus-bayrak duyguları gelişir. İyi-güzel-doğru kavramları öğretilerek toplumsallaşması
sağlanabilir.
Erken çocukluk eğitiminde müzik etkinliğinin çocuğun bedensel ve psiko-motor
gelişimine olan etkileri
Ritim duygusu gelişir.
Çalgı ve çalgı olarak kullanılabilecek oyuncakları, araç-gereçleri kullanırken, müzik
eşliğinde hareket ederken, el -göz koordinasyonu, büyük ve küçük kasları gelişir. Bu da
bedensel ve psiko-motor gelişimini olumlu yönde etkiler.
Çocuğa sistemli yürüyüş ve duruş alışkanlıkları kazandırır.

9.2 Müzik Etkinlikleri
Ritm Çalışmaları
Ritm; olayların düzenli aralıklarla tekrarlanması niteliği, düzüm, tartım (Türkçe sözlük,
Atatürk Dil ve Tarih Kurumu) olarak tanımlanmaktadır. Çocuklarla yapılan ritm (tartım)
çalışmaları onlarda ritm duygusunu geliştirirken hayatı da düzenli yaşama alışkanlığı
kazandırmaktadır. Ritm çalışmaları bedensel yetenekleri geliştirir, çocukta olumlu bir kişilik
gelişimine yardımcı olur.
Doğaları gereği hareketli olan çocuklar, sesizce oturup müzik dinleyemezler. Müzik
çalınırken, şarkı söylerken ritm tutmaya çalışırlar. Çocukların yaptıkları ritm çalışmaları;
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elleriyle, yaklarıyla, tüm bedenleriyle, oturarak veya ayakta, ezgili ve ezgisiz ritm araçlarını
kullanarak tartım (ritm) kalıplarını hissettirme ve tekrarlama çalışmalarıdır.
Ritm çalışmaları çocuklarda ritm duygusunu, duyma yeteneğini, dikkatini, eşlik etme,
birlikte çalma, söyleme ve hareket etme yeteneğini geliştirir; disiplin kazandırır.
Ritm çalışmalarının müzik saatinde uygulanışını şu şekilde maddeleyebiliriz:
Müzik saati içinde zorunlu olarak 5-8 dakika yer verilmelidir.
Ritm çalışmaları, öykünme ve oyun şeklinde uygulanmalıdır. Buna kürek çekme oyunu
örnek verilebilir. Bu oyunda çocuklar yere otururlar, ayaklarını ileri uzatırlar. Kollarıyla kürek
çekme öykünmesi yaparlar. Bu da iki vuruşlu ölçü içinde eşit iki tartım çalışması için uygulanır.
Bu oyun oynanırken ”fış, fış kayıkçı” tekerlemeside söylenebilir (Sun ve Seyrek:1993).
Oyun şeklinde yapılacak tartım çalışmalarına; saat oyunu (Çocuklar kendilerini saat,
başlarını saatin sarkaçı sayarlar ve “tik, tak” sözlerini söyleyerek başlarını iki yana sallarlar.),
trencilik oyunu, davulculuk oyunu, rüzgar öykünmesi örnek olarak verile bilir.
Ritm çalışmaları şarkı öğretimi ile birlikte de yapılır. Şarkı öğretiminden önce, şarkı
öğretiminde ve şarkı öğretiminden sonra ritm çalışması yapılabilir. O gün öğretilecek ya da
önceden öğrenilmiş şarkının ritmi çeşitli vuruş yöntemleriyle çocuklara vurdurulur
Tartım çalışmaları, şarkı öğretiminden bağımsız olarak, sözlerin tartımı vurularakda
yaptırılır.
Yürüme, koşma, ritmik jimnastik gibi etkinliklerle müzik eşliğinde hareketler yaptırılır.
Ritm çalışmalarında ritm araçları, ezgili ve ezgisiz vurmalı çalgılar, çalgı olarak
kullanılabilecek oyuncaklar vb. kullanılır. Bu araçlarla ritm çalışmaları ve ritmik oyun şeklinde
iki çeşit çalışma yapılır.
Ritm çalışmaları yalnızca müzik saatinde yaptırılmaz, müzik saati dışında da
uygulanabilir.
Ritm çalışmaları ayakta veya oturarak yapılabilir. Carl Orff ve Zoltan Kodlly’ye göre,
doğal haliyle vücudun başlattığı el çırpma, zıplama, sekme, parmak şıklatma vb .hareketler
ritme karşılık olarak ortaya çıkar. Bu vücut hareketleri önceleri konuşmaya, sonra şarkıya ve
çalmaya eşlik eder ve müzik işaretleri ile bağ kurar.
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El çırpma ellerini karşılıklı vurma dizlerine vurma, ayaklarını yere vurma, parmak
şıklatma, etrafında dönme, zıplama hareketleri çocukların eşlik olarak en çok kullandıkları
ritmik vücut devinimleridir.(Morgül:1995)
Ritm çalışmalarında sözcüklerden de yararlanılır.
Ritm çalışmalarında tam vuruşluk nota eses alınır. (Yani bir vuruşluk; dörtlük nota)
Örnekler:
Çat lak pat lak yus yu var lak kre ma lı bö rek süt lü çö rek çek dos tum çek a ma nın dost lar e
li ni çek
Karşılıklı duran çocuklar, birbirlerinin avuç içlerine koydukları yerleştirdikleri ellerini
bir sağ avuçlarına bir sol avuçlarına vururlar. Bu biçimde devam ettikleri oyunun sonunda (en
kuvvetli vuruş ÇEK hecesindedir), altta kalan elin çekilmesi kuraldır. Zamanında çekilmeyen
el dayak yemiş olur.
Belirli ritm kalıplarını yineleme çalışması. Bu çalışmayı öğretmen öğrencileri ile birlikte
uygular. Öğretmen bu çalışmada bir ritm aracı ile ritm kalıbını seselendirir.Çocuklar da bu
kalıbı ellerindeki vurmalı çalgı ya da müzik dışı ses veren bir ritm aracı (havan,bardak vs.) ile
tekrarlarlar.
Ritm oyunlarında öğrenciler vurmalı çalgı vb. araçlardan birini alır, öğretmen karışmaz;
istediği gibi oynar. Öğrencilerin çeşitli ritm araçlarını tanımalarını amaçlayan çalışmada
öğrenci öğrendiği bir ritmi tekrarlayabildiği gibi, kendi bulduğu ritmi seslendirir.
Sesli harfle biten hece açık hece sesiz harfle biten hece ise kapalı hecedir. Ritm
çalışmalarında açık hece kısa ritmi, kapalı hece ise uzun ritmi ifade eder. Açık hecelerde (.),
kapalı hecelerde (-) kullanılır.Yani; An ka ra (-..) Van (-), Si vas (.-) gibi.
Ses Dinleme
Ses dinleme çalışmaları çocukların sesleri ayırt edebilmesini amaçlayan çalışmalardır.
Bu çalışmalar çocuğun çevreyi daha bilinçli dinlemesine, işittiği seslere dikkatini
yoğunlaştırmasına, sesleri tanımasına ve tanımlamasına yardımcı olacaktır.
Ses dinleme çalışmalarında çocuklara dinletilen seslerin kime veya neye ait olduğunu
söylemesi, dinledikleri sesleri gösterilen resimlerle eşleştirmeleri istenir. Dinletilen sesler
hayvan, taşıt, arkadaşlarının sesleri, müzik aletlerinin sesleri vb. seslerdir.
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Bir başka ses dinleme çalışması da seslerin geldiği yönün tahmin edilmesi çalışmasıdır.
Sesin arkadan mı, önden mi, sağdan mı, soldan mı geldiğini tahmin ederler. Sesin şiddetini yani
alçak mı yüksek mi olduğunu kavrama çalışmaları da ses dinleme çalışmalarındandır.
Ses dinleme çalışmalarının önemli hedeflerinden biri de çocukların dikkat sürelerini
arttırmaktır. Ses dinleme çalışması olarak kendi seslerini kasetten dinletme, efekt ses dinletme,
klasik müzik dinletme gibi çalışmalar yaptırılabilir.
Kendi seslerini dinletme çalışmaları için öğretmen sınıf içi aktiviteler sırasında
çocukların seslerini kaydeder; bu işi çocuklara hissettirmeden yapar. Daha sonra ses dinletme
çalışmalarında kullanır.
Efekt ses dinletme çalışmalarını ise orglarda bulunan efekt seslerle, kasete veya CD’ye
alınmış insan, hayvan vb. seslerle gerçekleştirebiliriz. Sesler çocuklara tek, tek dinletilir.
Çocuklara ne olduğu sorulur. Sesin neye ait olduğunu doğru olarak söylemesi gerekmez. Sese
dikkatini verip, dinlemesi, anlamaya çalışması, çalışmanın amacına ulaşmasını sağlar.
Şarkı Söyleme
Grup etkinliği olarak yapılan müzik etkinliklerinde şarkı söyleme çalışmaları grup
halinde veya bireysel olarak yapılır. Şarkı söyleme çalışmalarına önceki öğrenilen şarkılarla
başlanılırsa çocuklar daha istekli başlarlar. Müzik saatinde uygulanan şarkı söyleme
etkinlikleri, diğer etkinlik saatlerinde de uygulanır.
Şarkı söyleme çalışmalarının çocuğun gelişimine etkileri:
Diksiyonu geliştirir; sözcüklerin doğru telaffuz edilmesini ve sözcük dağarcığının
gelişimine yardımcı olur.
Ses, kulak ve estetik duygusunun gelişimine katkıda bulunur.
Soluk alıp vermeyi, şarkı söylerken nefesini kontrol etmesine ve akciğerlerinin
gelişmesine katkıda bulunur.
Grupla birlikte hareket etmeyi, bir gruba ait olma duygusunu yaşatır. Disiplin alışkanlığı
kazandırır.
Yaratıcılığını güdüler.
Vatan, ulus, bayrak sevgisinin gelişmesini sağlar.
Duygusal yönden rahatlamasına yardımcı olur.
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Empati yeteneğini geliştirir.
Yetenekli olan çocukların grup içinde farkedilmelerine imkân sağlar.
Şarkı öğretimi yöntem ve teknikleri:
Okul öncesi eğitim kuramlarında nota soyut bir kavram olduğu için kulaktan şarkı
öğretimi yöntemi uygulanır. Çocuk kulüplerinde ilköğretim birinci kademe öğrencilerinin
oluşturduğu bir kurum olduğu için basit notalı şarkılar özellikle 3,4,5.sınıf öğrencilerine
öğretilebilir. Şarkı öğretme çalışmalarının yapılacağı ortamın temiz, havalandırılmış, rahat ve
düzenli olmalıdır. Sesleri doğru çıkarmakta güçlük çeken çocuklar bu konuda yetenekli
arkadaşlarının veya öğretmeninin yakınına oturtulmalıdır. Çocuklar şarkı söylenirken
cesaretlendirilmeli, teşvik edilmeli, söylemek istemedikleri taktirde zorlanmamalıdırlar. Şarkı
öğretiminde toplu, gruplar oluşturarak solo çalışmalarına yer verilmelidir. Kulaktan şarkı
öğretiminde tümdengelim yöntemi uygulanmalıdır. Ancak, uzun ve zor şarkılarda tüme varım
yöntemi uygulanmalıdır.
Şarkı öğretiminde izlenecek yol:
Şarkıda bilinmeyen kelimeler açıklanarak yanlış telaffuz önlenmelidir. Şarkının konusu
hakkında kısaca bilgi verilir.
Şarkı öğretiminden önce, nefes açma çalışmaları yapılır.Bu çalışmalara örnek olarak
çiçek koklama, muma üfleme, sıcak çorbaya üfleme, balon şişirme, arı sesi, tren sesi gibi
öykünmeler verilebilir.
Şarkı öğretmen tarafından birkaç kez söylenir.
Şarkı toplu olarak öğrenilmeli,
Seçilen şarkının jest ve mimikleri çalgı veya hikâye anlatma tekniklerinden biri ile ilgi
çekici hale getirerek sunulmalıdır.
Şarkının öğrenilme aşamasında çocuklar öğretmene eşlik ederek daha sonra öğrenciler
öğrendikçe öğretmen öğrencilere eşlik ederek tekrar edilir. Şarkı zaman içinde toplu olarak ve
solo olarak tekrar edilir.
Şarkı öğrenilirken veya tekrar edilirken öğrenciler, birlikte başlama, bitirme, nüans
işaretlerini uygulamada uyumlu olma konularında yönlendirilmelidir.
Şarkı söyleme çalışmalarında çocuklara uygun ritm araçları verilerek küçük bir orkestra
kurulur ve şarkıya eşlik etmeleri istenebilir.
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Şarkı dramatize edilmeye uygun ise dramatize edilir. Kostüm ve aksesuar kullanılması
etkinliği daha zevkli hale getirir.
Seçilecek şarkıların özellikleri:
Çocuk şarkılarının sözleri ve müziği; çocuklara hitap eden, onların anlayıp hoşlanacakları
yapıda olan eserlerdir. Aktarma (ezgisi yabancı, sözleri Türkçe), öykünme (Türk Okul Müziği
bestecilerinin minör, majör kalıpları içinde batılı toplumların estetik beğenisine özenilerek
yapılmış şarkılar) anonim (tekerleme, saymaca, ninni, Türküler), Türk Okul Şarkıları (Türk
bestecilerinin yarattığı kaynağını Türk müziği motiflerinin oluşturduğu şarkılar) şeklinde
gruplanabilen çocuk şarkıları; konu, ses ve ritm bakımından bazı özelliklere sahip olmalıdır.
Ses bakımından şarkılar çocukların ses sınırlarına göre seçilmelidir Çocuk sesleri dar bir
alto ses sınırından başlar, özel yeteneği olanların dışında şu şekilde gelişim gösterir.
4-5

yaş; kalın la-mi arası,

6

yaş; kalın la-fa arası,

7

yaş; kalın la-sol arası,

8

yaş; kalın la-la arası,

9-10-11yaş bazı çocuklarda tize doğru bir iki ses daha genişler.9-10 yaş çocuklarına
şarkı seçimi kolaylaşır; çünkü tam sesler ve yarım sesler iyice oturmuş, bir oktavdan fazla ses
kapasitesine ulaşmış olur (Mahiye 1995). Öğretilecek şarkının ses aralığının, yaşlara göre bu
ses sınırları içinde olması gerekir. Aksi takdirde bu sınırlar dışındaki şarkılar çocukların ses
tellerini zorlar. Şarkı grup içinde öğretileceği için o gruptaki çocukların ortak ses alanlarının
(bir topluluğu oluşturan kişilerin çıkarabildikleri ortak kalın ve ince sesler) da belirlenmesi
gerekir.
Şarkıların konusu çocuğun yakın çevresi ve günlük hayatıyla ilgili olmalıdır. Milli
kültürümüzü tanıtıcı Atatürk, vatan, millet, bayrak sevgisini kazandıran konuları içermelidir.
Doğa ve insan sevgisini aşılayan, düşündüren, eğitici ve öğretici konular olmalıdır.
Sözleri anlaşılır ve kısa olmalıdır. Sözleri uyaklı (kafiyeli), şarkı içinde değiştirilebilir
(örneğin isimler; Ali Baba’nın çiftliğinde ki hayvan isimleri gibi) soru-cevap şeklinde
olmalıdır.
Söz ve ezgisi birbirine uyumlu olmalıdır (prozodi). Uyumlu olmadığı takdirde ana dilini
doğru ve güzel kullanmasını engeller, şarkıları anlamada dolayısıyla öğrenmesinde zorluklara
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neden olacaktır.

Müzikle

gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz zevk eğitimini de

engellemiş olacaktır.
Ritmik yapısı basit ve hareketli olmalıdır. Ağır ve zor ritimli eserler kesinlikle
seçilmemelidir.
Müzik Dinleme
CD, kaset veya bir enstrümanla çalınan veya söylenen bir müzik eserinin dinlenilmesi
müzik dinleme etkinliğidir. Kasetten veya CD’den dinleyerek yapılan dinleme eğitimi, müziği
anlama müziğe konsantre olmasında canlı müzikle yapılan çalışma kadar etkili olmaz. Müzik
dinleme tüm etkinliklerde mutlaka yer almalıdır. Çünkü etkinlikler sırasında çocuğun
rahatlamasına, uyum sağlamasına, yaratıcılığını ortaya çıkarmasına, eğlenmesine, farklı
duygularını ortaya çıkarmasına yardımcı olmaktadır.
Seçilecek müziklerin çocuklarda estetik duygusunun gelişmesine yardımcı olacak eserler
olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca seçilecek müziklerin dinletileceği etkinlik saatine de uygun
olması önemlidir. Örneğin serbest zaman etkinliklerinde sanat etkinlikleri sırasında hareketli
bir müzik öğrencileri hareketlendirir ve sınıfın düzeni bozulur. Bu saatte sözsüz hafif ve
dinlendirici bir müzik çalınması uygundur.
Müzikli Dramatizasyon
Bir olayı, söz, jest ve mimiklerin doğal yeteneklerle birleştirip canlandırılmasına
“dramatizasyon” denir. Müzik eşliğinde yapılan bu canlandırma ise müzikli dramatizasyon
olarak adlandırılır. Bu etkinliklerde söz, müzik ve hareket birleşir.
Şarkılı oyunlar (bezirganbaşı, çiftçi çukura daldı, hendekte var bir tavşan gibi vs.)
müzikli dramatizasyon çalışmalarındandır. Şarkılı öykünmeler; şarkı söylenirken şarkının
konusu dramatize edilmeye uygunsa roller paylaştırılıp dramatize edilir. (postacı, küçük Ayşeküçük asker, Ali Baba’nın çiftliği, turp ve dede gibi vs.) Müzik eşliğinde öykünmeler de müzikli
dramatizasyon çalışmalarındandır. (kayıkçı öykünmesi, dede-nine öykünmesi, saat sarkacı
öykünmesi vs.) Öykünmeler hep birlikte ve müzik eşliğinde yapılır.
Müzikli dramatizasyonda fon müziği de kullanılmalıdır. Çalışmanın daha heyecanlı ve
etkili olmasına yardımcı olur.

Yaratıcı Dans
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Müziğin ritmine uyularak yapılan ve estetik değer taşıyan, insanın içinden geldiği gibi
doğaçlama yapılan, düzenli vücut hareketlerine yaratıcı dans denir. Yaratıcı dansı müzikli
dramatizasyondan ayıran özellik içinden geldiği gibi yapılmasıdır. Bunun olabilmesi içinde
kullanılacak müziğin sözsüz, ne çok hızlı, ne de çok ağır olmaması; normal ritmli olması
gerekir. Sözlü müzik olduğu takdirde çocuklar sözlerden etkilenerek hareket edecek,
dolayısıyla dramatizasyon yapacaktır.
Çocuklar hoplayıp, zıplayıp, yuvarlanıp duygularını hareketlerle ifade ederken, enerjinin
dışa vurularak kullanımı da gerilimin azalmasına, rahatlamalarına katkı sağlar. Çocukta
yaratıcılığın gelişimine katkıda bulunan bu çalışmalar, duygu ve düşüncelerini hareketlerle
ifade etme becerisinin gelişmesine de yardımcı olur. Toplu olarak yapılan bir çalışma olduğu
için sosyal gelişimine de katkıda bulunur. Yapılan hareketler vücut koordinasyonunu
eşgüdüm), denge, esneklik gerektirdiği için psikomotor gelişime de katkıda bulunur.
Yaratıcı dans etkinlikleri uygulanırken dikkat edilmesi gereken noktalar:
Çalışmanın yapılacağı yerin rahat çalışılabilecek büyüklükte olması gerekir. Temiz,
düzenli, havalandırılmış olmalıdır. Olası kazalara karşı
Tedbirler alınmalıdır. (Düşerek ya da çarparak olabilecek yaralanmalar.) Çocukların
kullanacakları kostüm, maske vs. onların ulaşabileceği yere konulmalıdır.
Çalışmaya başlamadan önce müziğe daha rahat anlam vere bilmesi için konu önceden
verilmelidir. (güneşin ışıklarında yavaş yavaş eriyen kardan adam, ilkbaharda uçuşan
kelebekler gibi vs.) müzik çalışmaya başlamadan önce konsantre olabilmeleri; müziğe anlam
verebilmeleri için önceden dinletilmelidir.
Yaratıcı dansta kullanılan müzik canlı veya kayıt olabilir. Seçilen müzik ve konu
birbiriyle uyumlu olmalıdır. Farkı nüanslarda ve çalgılarla yapılan müzikler bu çalışmalara
daha renk katar. Yaratıcı dans için şu müzikler kullanılabilir: Vivaldi’nin” Dört Mevsim”,
Ravel’in “Bolero”, Yohannes Brahms’ın” MacarDansları” Erol Sayan’ın muhayyer Anadolu
Oyun Havası gibi vs.
Yaratıcı dans etkinlikleri için çocuklar zorlanmamalı, motive edilmelidir.
Bu çalışmalarda da bireysel farklılıklar göz ardı edilmemeli, her çocuktan aynı başarı
beklenmemelidir.
Müzikli Öykü
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Ses efektleri, enstrümantal, kasetten veya canlı müzik dinletilerek, kendilerine hatırlattığı
şeyler sorularak, anlatılanlardan öykü oluşturma çalışmalarına denir. Dinletilecek müzik
kesinlikle enstrümantal olmalıdır. Pek çok çağrışım yaptıracak zenginlikte, değişik
enstrümanların, doğa seslerinin vb. kullanıldığı bir müzik seçilmelidir. Günümüzün yeni
müziklerinden New Age, Çağdaş Müzik, iyi seçilmiş caz klasikleri ve klasik müzik ile bale
müziği dinlenebilir.”.
Kullanılacak müziğin tamamı dinletilmemelidir. Bir dakika dinletildikten sonra müzik
durdurulur, çocukların neler hayal ettikleri; öykülerini anlatmaları istenir. Yeniden müzik
çalınır, bir dakika dinletilir ve müziğin sonuna kadar bu işlem tekrar edilir. Hatta öykü
oluşturma esnasında ve sonunda öykü kahramanları ile dans etmeleri istenebilir.
Bu etkinlikle çocuğun yaratıcılığı gelişir. Hayal dünyası ve hayal ettiklerini ifade ede bilme
yeteneği de gelişir. Bu arada kulak eğitimi de yapılır.
Uygulamada Dikkat Edilecek İlkeler
Uygulama yapılacak ortamın önceden hazırlanması gerekir. Gerekli araç gerecin hazır
bulundurulması, ortamın havalandırılmış, temiz ve gürültüsüz olması gerekir.
Uygulama

yapılacak

grubun

hazırlanması

gerekir.

Rahat

bir

şekilde

oturtulmaları(öğretmeni görebilecek ve diyaframlarını rahat kullanabilecek şekilde), etkinliğe
istekli hale getirilmelidir.
Öğretmen öğreteceği şarkıyı çok iyi bilmeli; sözlerini ve melodisini çok iyi bilmelidir.
Kullanılacak ritm araçlarının çocukların seviyesine uygun, sayısına yetecek sayıda
olmalıdır.
Yaratıcı dans çalışmalarında uygulamanın yapılacağı alanın çocukların oynamasına engel
olmayacak, çeşitli kazalara, yaralanmalara sebep olmayacak şekilde düzenlenmiş olması
gerekir. Müziğin önceden seçilmiş ve sözsüz özelliklede canlı müzik olmasına özen
gösterilmelidir.
Yaratıcı dans ve müzikli dramatizasyon için kullanılacak CD, kaset çalarların önceden
hazırlanması; canlı müzik kullanılacaksa enstrümanların akortlarının önceden yapılmış olması
gerekir.
Seçilen şarkının çocukların yaş ve gelişim seviyelerine uygun olmasına dikkat
edilmelidir.
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Etkinliklere

katılmayan çocuklar kesinlikle

zorlanmamalı, katılmak

istemeyişinin sebepleri araştırılmalı, problemin çözümüne gidilmeli.
Etkinliklerde mutlaka her çocuk görev almalı.
Yetenekli çocuklar çok iyi gözlenip aileleri bu konuda uyarılmalıdır.
9.3. Ritm Araçları
Tanımı
Çocuklarda ritm duygusunun gelişimine, kulak eğitimine yardımcı olan özellikle müzik
saatinde ritm çalışmaları ve eşliklerde kullanılan vurmalı ezgisiz çalgılardır.
Çocuklar ritm araçlarını birbirine vurarak, sallayarak, sürterek çalarlar ve bundan büyük zevk
alırlar.
Çeşitleri
Ritm Sopaları
Ritm çalışmalarında kullanılan ritm araçlarından biri de ritm sopalarıdır. Birbirine ya da yere
vurarak kullanırlar. Küçük çocuklar çoğunlukla çubukla oynamaktan, yere çubuk vurmaktan
çok hoşlanırlar. Çocuğa ritm sopalarının birbirine vurularak çalındığını göstermek lazım.
Çocuk ritm sopalarını yere ve biribirine vurarak kullanırlar.
Ritm sopaları 30cm uzunluğunda, hafif, zımparalanmış tahtadan yapılmış sopalardır. Bu şekilde
birbirine vurularak kullanılan sopalar; uç kısımlarına zımpara kâğıdı yapıştırılıp, birbirine
sürtülerek de kullanılır. Ayrıca zil, gazoz kapakları da takılarak ritm sopalarının çeşidi
arttırılabilir.
Marakas
Marakaslar içinde en çok tercih edilen su kabağından yapılmış olanlarıdır. Çünkü su
kabağından yapılanlar daha uzun ömürlü ve kullanışlı olmaktadır. Marakas evde ve okulda da
yapılabilir. Küçük mukavva veya plastik kutuların içine küçük taşlar, boncuklar vs. konularak
kapağı kapatılır. Kutunun üzeri boyanarak çekici hale getirilir. Bunlar sallandıkları zaman
değişik sesler çıkarırlar; bu sesler de onları çok mutlu eder.
Marakasın içine konulacak şeyler mercimek, nohut vs. gibi yiyecek maddeleri
olmamalıdır. Çünkü çocuklarımıza tasarruflu olmayı da öğretmeliyiz. Gıda maddelerini artık
materyal olarak niteleyip, bu ve benzeri artık materyal gerektiren çalışmalarda
kullanmamalıyız.
139

Tef
Müzik etkinliklerinde ritm çalışmalarında ve şarkı söyleme çalışmalarında en çok kullanılan
ritm araçlarından biridir. Bu araç, yapımı çok kolay olduğu için öğretmen tarafından hatta
öğrencilerle birlikte yapılıbilir.
Zil
Yukardaki resimlerde görüldüğü gibi değişik boyutlarda ve şekillerde yapılabilen ziller, yine
ritm çalışmalarında kullanılan ilgi çeken ritm araçlarından biridir.Zillerden ses çıkarmak çok
kolay olduğundan kendine güveni olmayan çocuklarda müziğe başlamak için en ideal ritm
aracıdır.
9.4. Müzikli Aktiviteler Hazırlama
Plânlama
“Belirli eğitsel hedeflere ulaşmak için çocuklara hangi müzik etkinliklerinin hangi yöntem ve
teknikler, araç ve gereçlerle, nasıl bir ortam ve hangi sürede saptanmasına müzik eğitiminin
plânlanması denir(Öztürk:2004).
Bütün etkinliklerde olduğu gibi müzik etkinliğinin de başarı ile yapılabilmesi için önceden
plânlanmış olması gerekir. Plânlama;
Etkinliğin bir düzen içerisinde yürütülmesine,
Önceden yapılan bir çalışma olduğu için eğiticinin etkinliğe önceden hazırlanmasına,
Eğitim kasıtlı olarak istendik davranış değişikliği olduğuna göre, eğitimin hedefine
ulaşmasına; yani eğitimin gerçekleşmesine,
Zamanı en verimli şekilde kullanmaya,
Etkinliğin devamlılığına,
Araç-gerecin önceden plânlanmış olmasında,
Etkinlik sırasında karışıklık, bocalama yaşamadan etkinliğin sürdürülmesine imkân
sağlar.
Müzik etkinlikleri şu aşamalar takip edilerek hazırlanır:
Bu etkinlikle kazandırılacak hedef ve hedef davranışları belirleme.
Hedef ve hedef davranışlara uygun müzik etkinliklerini seçme.
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Müzik etkinliklerinin gerçekleştirileceği süreyi (ne kadar zaman ayırılması dikkate
alınarak) belirleme.
Hedef ve hedef davranışların belirlenmesi:
Hedef ve hedef davranışlar psikomotor, sosyal-duygusal, bilişsel, dil ve özbakım
becerilerinin kazandırılması ile ilgili hedef ve davranışlarından seçilir. Hedefler, kazanılması
beklenen davranışlarda somutlaşır. Bir etkinlikte, birkaç gelişim alanı ile ilgili hedef ve
kazanılması beklenen davranış kazandırılabilir. Seçilen hedef ve hedef davranışa bir gün içinde
ulaşılması beklenmemelidir. Başka bir gün yine aynı hedef ve hedef davranış farklı etkinlik,
yöntem ve tekniklerle kazandırılmaya çalışılmalıdır.
Çocukların gelişim özellikleri ve yaşlarına göre hedef ve hedef davranışlar TC Milli
Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının onayladığı Kreş Programı (0-36 ay) ve
okul Öncesi Eğitim Programı (36-72 aylık) ndan seçilir.
Kazanım Göstergelere uygun müzik etkinliklerinin belirlenmesi:
Müzik saatinde etkinlik belirlenirken; hedef ve hedef davranışlar, çocukların gelişim
düzeylerine, hedef ve hedef davranışların kazanılmasında araç olarak kullanılan konuya,
kurumun olanaklarına ve diğer etkili koşullara, çocukların önerilerine, etkinlik saati ve süresine
göre belirlenmelidir. Kazandırılması istenen hedef davranışlar, o davranışı sergileye bilecekleri
etkinliklerde gözlemlenebilir. Bu sebeple hazırlanacak etkinlikler mutlaka hedef davranışlara
yönelik olmalıdır.
Müzik etkinlikleri seçilirken çocukların yaş ve gelişim düzeylerine göre seçilmelidir.
Çocukların çok sayıda şarkı öğrenmesi çok güçtür. Bu sebeple çok şarkı öğrenmelerine gerek
olmadığından dolayı, ayda 2-4 şarkı öğrenmeleri yeterlidir. Asıl önemli olan şarkı sayısının
fazlalığı değil, çocuklara sevdirebilmektir. Buda şarkının farklı günlerde tekrarlarında farklı
araçlar ve tekniklerin kullanılması ile mümkün olur.
Müzik etkinliği seçilirken hedef, hedef davranış, araç ve konu birlikte düşünülmelidir.
Hem hedef davranış kazandırılmalı hem de konu kavranmalıdır. Böylece müzik etkinliği gelişi
güzel bir müzik çalışması değil, eğitsel bir çalışma olacaktır.
Müzik etkinliği plânlanırken yine dikkate alınması gereken bir başka konu da kurumun
olanaklarıdır. Bir müzik salonu varsa etkinlikler daha rahat yapılır; yoksa plânlama çalışmanın
yapılacağı sınıfa göre yapılır ve etkinlik öncesi sınıf düzenlenir.
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Etkinlik sonrasında çocuklarla birlikte etkinlik değerlendirilmeli, bir sonraki müzik
etkinliğinde yapılacak çalışmalar birlikte kararlaştırılmalı.
Müzik etkinliklerinin gerçekleştirileceği süreyi belirleme:
Müzik etkinliklerine ayrılacak süre çocukların yaş ve gelişim seviyelerine göre tesbit
edilmelidir. İlköğretim seviyesindeki çocuklar için bu süre yaklaşık 40 dakika olmalıdır.
6 yaş çocukları için

30-35

5 yaş

20-25

3-4 yaş

10-15 dakika olarak zaman ayrılmalıdır.

Bu sürenin örneğin; 6 yaş çocuklarında 10 dakikası şarkı söyleme, 8 dakika. ritm
çalışmaları, 6 dakikası müzikli dramatizasyon, 5 dakikası .müzik dinleme, 6 dakikası yaratıcı
dans olarak ayrılmalıdır.
Ancak etkinlikte süreyi etkileyen bazı özellikler vardır. Çocukların ilgileri, ihtiyaçları,
yetenekleri, fiziksel koşullar (sınıfın büyük küçük oluşu, araç-gereç, havalandırma vs.) bu
belirtilen süreleri değiştirebilir.
Araç Gereçleri Hazırlama
Müzik etkinliklerinin ilgi çekici olabilmesi ve amacına ulaşabilmesi için araç gereç
yönünden de arşivin zengin olması gerekir. Öğretmen, müzik ve ses dinletme çalışmaları için
CD, kaset ve bunları çalabileceği kaset ve CD çalar, çeşitli ve çok sayıda ritm araçları,
enstrümanlar, yaratıcı dans ve müzikli dramatizasyonda kullanılacak kostüm ve aksesuar,
müzik cihazı ve ses düzeni, şarkı öğretimi için de çeşitli şarkılardan oluşan müzik albümü
hazırlamalıdır.
Öğretmenin bu araçları önceden temin etmesi, varolan araçların bakımını, onarımını
yapması veya yaptırması, eksikleri tamamlaması gerekir.
Müzikli Aktivite Uygulaması Yapma
Müzikli aktivitenin uygulamasında ilk yapılması gereken uygulamanın yapılacağı yerin
seçilmesi ve hazırlanmasıdır. Uygulamanın yapılacağı yerin aktiviteye uygun büyüklükte oluşu,
temiz, havadar, tehlike yaratacak durumlardan uzak olması gerekir. Hava uygunsa açık havada;
müzik odası varsa müzik odasında uygulama yapılabilir.
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Müzikli aktivite öncesinde yapılması gereken bir başka şey, etkinlik için araç gereç
hazırlığının yapılmasıdır. Öğretmen hazır araç-gerecin yanında etkinlik için başka yapılması
gereken varsa örneğin; özel bir maske, taç vs. bunları da önceden hazırlar.
Öğretmen hem müzik aletini çalmalı, hem de şarkıyı söylemelidir. Bu sebeple flüt eşlik
için uygun bir enstrüman değildir.
Müzik saati başlamadan önce, gerekli araç gereçler uygulama yapılacak yerde, çocukların
dikkatini dağıtmayacak, diğer etkinliklere engel olmayacak, ihtiyaç olunca rahatlıkla
alınabilecek bir yere konulur.
Bir başka hazırlık ise çocukların etkinliğe motive edilmesidir. Bunu sınıfın hazırlanması
aşamasında onlara da sorumluluk vererek gerçekleştirebiliriz. Sınıfı düzenlerken yapılan
etkinliğin ne olduğunu da merak ederler. Böylece ilgileri etkinliğe çekilmiş olur.
Bütün bunlardan sonra sıra etkinliğe gelir. Uygulama sırasında öğretmen yapılacakları
sade bir anlatımla açıklar. Ritm çalışması ise, her çocuğa ritm aracı vermeye özen göstererek
araçları nasıl kullanacaklarını uygulamalı olarak anlatır. Müzikli dramatizasyonda rol taksimi
yapılırken çocukların isteklerini de dikkate almalı, her çocuğa; ağaç, çiçek gibi rollerde olsa
mutlaka rol vermeye dikkat etmelidir. Rol düşmeyen

çocuklar

kenarda

seyirci

olarak

bekletilmektense ağaç, çiçek gibi roller verilerek kendilerini oyunun içinde hissedip aktiviteden
zevk almaları sağlanmalıdır. Daha sonra rolleri değiştirilerek her çocuğun oynamasına imkân
tanımalıdır. Kırgınlık, kıskançlık gibi olumsuz duygularında yaşanması engellenmiş olacaktır.
Şarkı söylemekten, rol almaktan çekinen çocuklar, cesaretlendirilip, teşvik edilmeli;
yalnız, kesinlikle zorlanmamalıdır.
Öğretmen çocukların gelişim durumunu çok iyi bilmeli ve özel durumu olan çocuklara
uygun roller vermelidir. Örneğin; kekemeliği olan bir çocuk şarkı söylerken kekemeliği
kaybolabileceğinden solo olarak şarkı söylemeye cesaretlendirilmelidir (Öztürk:2004).
Müzik etkinliklerinde de diğer etkinliklerde olduğu gibi daha fazla çocuğa eğitimin
gerçekleştirilebilmesi için katılımın fazla olması gerekir. Bu nedenle çocukların aktif olmaları
için etkinlik; araç-gereç, çocukların zevk alacakları şarkı vs. ile zenginleştirilmeli, çocuklar
teşvik edilmelidir.
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Uygulamalar
1. Okul öncesi eğitim veren bir kurumda müzik etkinliği inceleyiniz.
2. Bir müzik etkinliği planlayınız.
3. Bir müzik aleti yapınız.
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Uygulama Soruları
1. Yaratıcı dans etkinliklerinde neler yapılmalıdır?
2. Şarkı öğretim yöntemleri nelerdir?
3. Müzikli dramatizasyonu açıklayınız?
4. Müzik etkinliklerinin çocuğun gelişimine etkileri nedir?
5. Müziğin yaratıcılığa etkisi nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Erken çocukluk döneminde müzik eğitiminin amacı; çocuğun duygusal, bilişsel, dil ve
psiko-motor gelişimlerine yardımcı olmak başka bir deyişle çocuğun duyduklarını,
düşündüklerini ritim ve şarkılarla serbestçe ifade edebilmelerini çocuğun müzik kültürü ile
tanışmasını ve müzik sevgisini kazanmasını sağlamaktır. Çocuğun içinde bulunduğu müzik
ortamı çocuğun müzik gelişimini olumlu veya olumsuz yönde etkileyecektir. Çocuğun müzik
gelişimine olumlu yönde yapılacak en önemli katkıyı yine çocuğun gideceği erken çocukluk
eğitim kurumu sağlayacaktır. Erken çocukluk eğitiminde müzik, çocuğun sosyalleşmesinde ve
kişiliğinin gelişmesinde önemli bir rol oynar. Çocuk çevresinde duyduğu çeşitli sesler ve müzik
sesleriyle her zaman müziğin içindedir. Çocuk sesleri dinleme, sesleri ayırt etme, ses üretme
çalışmaları, nefes açma çalışmaları, ritim çalışmaları, şarkı söyleme, yaratıcı dans, müzikli
dramatizasyon ve müzikli öykü çalışmaları ile müziğin içine girer. Bu çalışmalar doğrultusunda
müzik yoluyla duygularını anlatabilir. Yaratıcılığı gelişir. Çocuğun müziğe karşı doğuştan bir
ilgisi ve yeteneği vardır. Fakat her çocuğun müziğe karşı olan yeteneği aynı derecede değildir.
Bunun yanı sıra bütün çocuklar müziği sever. Çocuk hayata ilk gözünü açtığı andan itibaren
sesle tanışır. Hatta bazı araştırmacılara göre çocuk anne karnındayken dışarıdan gelen seslerden
etkilenebilir.
Erken çocukluk döneminde müziğe ve müzik etkinliğine mümkün olduğunca ağırlık
verilmeli, çocuğun müzik ruhuyla gelişmesine yardımcı olunmalıdır. Erken çocukluk
döneminde verilen müzik eğitimi çocuğun tüm gelişim alanlarını etkilemektedir. Erken
çocuklukta verilen müzik eğitiminin çocuğun gelişimine olan etkileri başlıca üç ana grupta
incelenebilir:Zihinsel ve dil gelişimine etkileri, Duygusal ve sosyal gelişime etkileri, Bedensel
ve psiko-motor gelişime etkileridir.
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10. OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE EĞİTİCİ DRAMA ETKİNLİKLERİNİ
PLANLAMA VE UYGULAMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu derste, edineceğiniz bilgilerle kendi eğitiminize katkılar sağlayarak aynı zamanda
yapacağınız erken çocukluk eğitim kurumlarındaki uygulamalarınızda yararlanabileceksiniz.
Drama uygulamalarını öğrenerek farklı ve zevkli deneyimler edinebilir, bilinçli bir
drama katılımcısı olabilirsiniz. Çalışmalarınızı bireysel olarak sürdürerek liderlik
yapabilirsiniz.
Bu amaçla hazırlanan modülde drama uygulama basamaklarına ilişkin bilgileri
öğrenebilecek, bu basamaklara ilişkin örnek uygulamalar yapabilecek ve özel eğitim gerektiren
çocuklarla drama uygulama becerileri geliştirebileceksiniz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Eğitici dramanın önemini araştırınız.
2) Eğitimde dramanın çocukların gelişimine etsini araştırnız.
3) Dramanın aşamalarını araştırınız.
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Anahtar Kavramlar







Yaratıcı Düşünce
Drama
Yaratıcı drama
Eğitici drama
Pandomim
Rol oynama
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Giriş
Çocuğun sosyal bir varlık olabilmesi, kendi kimliğini ortaya koyması, problemlere
çözüm bularak sağlıklı, çalışkan, yaratıcı kişilik oluşturması yaşadığı toplum açısından da
büyük önem taşır. Drama uygulamaları sağladığı yararlar yönünden çocuğun donanımlı bir
birey olarak topluma katılmasında büyük rol oynar. Drama uygulamaları ile çocuk kendi
kimliğini, bedenini tanır. Çevresinde yaşayan bireyleri tanır, onlarla iletişim kurar, uyum
gösterir, onlara güvenmeyi öğrenir. Yaptığı işlere konsantre olur, yaptığı işlerde birlikte olduğu
kişilerle kaynaşır, paylaşır, sorunlara çözüm yolları arar ve bulur. Yeni fikirler üretip farklı
durumlara uyum sağlar. Bütün bu kazanımlarla mutlu, sosyal, başarılı, sağlıklı bir varlık
olduğunun farkına varır. Drama uygulamaları erken çocukluk eğitim kurumlarının
programlarında günlük etkinliklerde her sürecin içinde eğitim amaçlı kullanılır.
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10. 1. Yaratıcılık Ve Yaratıcı Düşünce
10. 1.1 Yaratıcılık
Genel anlamda geniş bir tanım olarak bilinen şeylerden yepyeni bir şeyler bulup
çıkarmak, yeni özgün bileşimlere vararak birtakım sorunlara yeni çözüm yolları bulmak
demektir.
Yaratıcılık bir diğer tanımla ana yoldan ayrılma, deneylere açık olma, kalıplardan
kurtulma olarak adlandırılabilir.
Yaratıcılık gizil yani açığa çıkmamış, potansiyel bir güçtür.
Yaratıcılık var olan birçok durumdan yeni ve özgün ifade biçimleri değişik düşüncelere
ulaşabilme, farklı yorumlar getirebilme, sorulara herkesten farklı çözüm yolları bulabilme ve
önerebilme, başkaları ile benzeşmeyen sonuçlar çıkarabilme yetisidir.
10.1.2. Yaratıcı Düşünce
Düşünce, mantıksal düşünce ve yaratıcı düşünce olarak iki başlık altında ele
alınmaktadır.

Yaratıcı düşünce,

Mantıksal düşünce

Yeni ve özgündür

Bilgi birikimine dayanır

Düşünme sürecinin ilk aşamasında yer alır

Düşünme sürecinin ikinci aşamasını temsil
eder

Değişimin kaynağıdır

Deneyimlerden yararlanır

Yeni fikirler üretir

Yaratıcı düşünceyi değerlendirir

Kabul edilmesi güçtür, zaman alır

Kısa zamanda kabul görür

Var olanı geliştirir

Var olanın üzerine kuruludur, var olanı
korur

Geleceğe dönüktür

Geçmişin uzantısıdır

Alışılmış düşünüş tarzını kullanmaz

İyi kötü, doğru yanlış gibi nitelendirmeleri
vardır

Yaklaşım söz konusudur

Nesnel ya da mantıksal bağlantıları vardır

Duygular, değerler, tutumlar, sezgiler ve
varsayımları içerir

Mantık kuralları vardır
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Yetenekler kullanılır

Matematiksel
uygundur

ve

bilimsel

düşünceye

Yanal düşünce (çok yönlü düşünme ve arama)
biçimidir

Düz çizgili ,dikey düşünme biçimidir

Yaratıcılık doğuştan getirilen bir özelliktir. Her insanda az ya da çok bu yeti ve yetenek
vardır. Alışılagelmemiş düşünce biçimi yaratıcı düşünce olarak adlandırılabilir.
Alışkanlıklarla oluşan düşünce yapısında ezberciliğe yönelme kaçınılmaz olabilir. Bu
düşünce yapısındaki kişiler yaptıkları işlerde bilindik yolları kullanarak sonuca ulaşırlar. Var
olan bilgilerden yararlanarak, izlenen yollarla problem çözerler.
Alışıla gelmemiş düşünce biçiminde ise bunun tam tersi uygulanır. Bu düşünce
yapısındaki kişiler ise yaptıkları işlerde asla ellerindeki bilgiyle yetinmezler, bilindik yolları
kullanmanın yanında değişik yollar izleyerek sonuca ulaşmaya çalışırlar. Burada amaç birden
fazla yanıt bulmaya çalışmak, problemlere farklı çözümler üretmek demektir.
Her yapılan işlem sırasında kalıpçı düşünceden uzak, kendine özgü yeni yapılanmaları
kendine özgü yöntemler geliştirerek bulur.
Yaratıcı düşünce için yalnızca sanat ya da müzik alanlarını düşünmek ölçüt değildir.
Yaratıcı düşünce beş duyunun ve zekânın bileşiminden oluşur. İnsan yaşamındaki tecrübeler,
çocukluktan başlamak üzere oynanan oyunlar yaratıcı düşüncenin her yerde karşılaşılabilecek
bir süreç olduğunu gösterir.
Çocuğun algı, duygu, bilinç, esneklik, sezgi, yenilikleri görebilme, akıcı düşünce,
kavrama yeteneği gibi kavramlarla yaratıcı düşünceyi oluşturabilmesi bir süreç içinde
gerçekleşir.
Bu süreçte yaratıcı düşünceyi oluşturan en önemli iki kavram ise derin ve keskin
duyarlılık, açık ve güçlü algılamadır.
Yaşanan yaratıcı düşünce sürecinde sosyal hayata uyum sağlama çok önemli bir yer
tutar.
Modernleşen dünyamızda birçok yenilik ve değişim yaşanmaktadır. Çocukların bu
değişime uyum sağlamaları ve hazırlanmaları gerekmektedir. Bu durumda kullanılarak en
mantıklı yol çocukları öğrenmeyi öğrenmeye yönlendirmek olacaktır.
Çocuklara yaratıcı düşüncenin benimsetilmesi bu alanda beceriler kazandırılmasına
yönelik verilen eğitim onların zekâ ve duygu gelişimlerine katkıda bulunur. İlgi ve
yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağlar, kendini en iyi şekilde ifade edebilir ve kişiliğini ortaya
koyabilir.
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10. 1.2. Yaratıcılığın Gelişmesi
Çocuktaki yaratıcı yeteneklerin gelişmesinde taklit önemli bir unsurdur. Çocuklar
doğdukları andan itibaren duydukları sesleri, gördükleri hareketleri ve daha sonrada bazı
yaşantıları taklit ederek taklit repertuarlarını geliştirirler. Çocuğa olumlu modeller sunulması
gereklidir. Taklitlerden sonra zamanla kendi dünyasını oluşturur ve hayal gücünü geliştirir.
Hayal dünyası içinde ve çevresinde gördüklerini kendi yaratıcılığını da kullanarak yine çevreye
vermeye başlar. Oyun, resim yapma, yaratıcı hareketler, hikâye anlatma, drama vb etkinlikler
kendini ifade aracı olduğu gibi aynı zamanda yaratıcılığın üst noktaya ulaşmasını sağlar.
Bireye yaratıcı düşünceyi kazandıran beceriler göstermesine fırsatlar tanıması, anababaların ve eğitimcilerin çocuklarının yaş ve gelişim düzeylerini ve düşünce yapılarını
bilmeleri ile mümkündür.
Çevreyi tanımada ve uyum sağlamada duyu sistemi kullanılmaktadır. Eğitimde
duyuların uyarılması ve duyuların bir arada eş güdüm içerisinde kullanılmasının sağlanması
gerekir. Bu nedenle yaratıcılığın geliştirilmesi için bebeklikten itibaren duyuların uyarılması
için gerekli ortamlar düzenlenmelidir. Anne-babalar ve eğitimciler bilinçli davranarak çocuklar
için onların yaratıcılıklarına katkıda bulunacak olumlu çevre olanakları sağlamalıdırlar.
Oyunla başlayan yaratıcı düşünce oyuncaklar, dil gelişimine uygun etkinliklerle daha
da belirgin hale gelir. Oyunlar aracılığı ile gözlemlediği her rolü deneyebilir. Algıladığı,
çağrışımlarla bulduğu simgeleri ve birçok imgeyi oyunlarda kullanır. Küçük yaşlarda
başlayarak aldığı, çağrışım ve bellek yoluyla oluşturduğu imgeler on üç yaşına doğru en yüksek
noktaya ulaşır. Bu, yaratıcı düşünce için en verimli dönemdir. Bu durumun erken oluşmasında
çevresel faktörlerin ve eğitimin rolü büyüktür.
Yaratıcılığı olumsuz etkilen faktörler ise şunlardır.
Çocuğun bulunduğu ortama uyum göstermek zorunluluğu onun yaratıcılığını olumsuz
yönde etkiler. Otoritenin baskın olduğu tutum ve davranışlar ve böyle bir çevrede yaşamak
yaratıcılığını olumsuz etkiler. Küçük düşürücü ve alaycı tutum ve davranışlar güvensizliğe ve
buna bağlı olarak yaratıcı gücün engellenmesine neden olan önemi bir faktördür. Kişinin katı
ve hoşgörüsüz yapıda olması kendisindeki yaratıcı gücü ortaya çıkarabilmesine engel olan bir
faktördür. Katı ve sınırları geniş değerlendirme ölçüt ve not vermedeki aşırı kuralcı tavırlar
yaratıcılığı olumsuz etkiler. Ayrıntılara çok yer veren tavırlar, özellikle eğitimcilerin bu tür
yaklaşımları çocukların yaratıcılığının gelişmesini olumsuz etkileyen faktörlerdendir.
Çocuğun başarısını çok sık gündeme getirmek bunu tek amaç haline getirmek, dikkati
başarılı olmaya çekmek onun yaratıcı düşünceden uzaklaşmasına, bu konudaki ilerlemelerine
engel olan olumsuz faktörlerdendir.
Alışılmışın dışında yaratıcı kişiliğe sahip bireye karşı öğretmen ve arkadaşlarını
olumsuz yaklaşımları yaratıcılığa engel olan faktörlerdendir. Rol oynamaya karşı oluşturulan
tutucu tavırlar yaratıcılığı engeller.
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Çocuğa karşı ilgisiz davranışlar, yaptıklarını sorgulamadan reddetme, izlenimlerine
karşı olumsuz tavırlar yaratıcılığı olumsuz etkiler. Çocuğa öğrenme ve merak etme isteği
uyandıracak ortamlar sağlanmaması, düşünme yeteneğine dayalı izlenimlerini aktarmasına izin
verilmemesi yaratıcı düşünceyi olumsuz etkiler.
Çevresinde gelişen ve kendisinin yaşadığı olaylarda ve gelişen durumlarda hissettiği
duyguların ve düşüncelerin farkına vardırılmaması çocuğun yaratıcılığını olumsuz etkiler. Yeni
buluşlar yaratması konusunda yönlendirilmemesi yaratıcılığı olumsuz etkiler.
Çocukların bazı davranış biçimlerini taklit etmeleri veya başkalarına ait bilindik ürünleri
ya da durumları kopyalamaları anne-babalarının hoşuna gidebilir. Çocukların bu konuda
desteklenmesi yönlendirilmesi onun yaratıcılığını olumsuz etkiler.
Çocukların kullanımına uygun her türlü malzeme ile yaratıcı düşüncesinin birleşmesi
sonucu amacının dışında kullanılmasına izin verilmemesi onun yaratıcılığını olumsuz etkiler.
Çocuğa uyarıcı çevre olanakları sağlanmaması onun yaratıcılığını olumsuz etkiler Çocuğu aile
ve eğitim ortamında kazanılan olumlu davranışların hayata geçirilmesine fırsat verilmemesi
çocuğun yaratıcılığını olumsuz etkiler.
Çocuğun yaşının ve gelişim seviyesinin üzerinde, yetişkinlerin kabul ettiği ve
uyguladığı değerlerle yetiştirilmesi onun yaratıcılığını olumsuz etkiler. Sürekli olarak, her yaşta
oynanan oyun ve oyuncakların çocuğun cinsiyeti baz alınarak seçilmesi onun yaratıcılığını
olumsuz yönde etkiler.
Çocuğun kendine özgü saflığı ve doğallığını ortaya koymasına fırsat verilmemesi,
sürekli direktiflerle yönlendirilmesi, yaratıcılığını olumsuz etkiler.
Aile ve eğitim ortamlarında kuralların ve sürelerin ağırlıkta olması çocuğa etkinliklerini
uygulamada esnek davranılmaması, yaratıcılığını olumsuz etkiler.
Her ihtiyacının anne-baba ve diğer kişiler tarafından karşıladıkları için yada kişisel
olarak çocuğun rahatına düşkünlüğü ya da isteksizliği, yaratıcılığını olumsuz etkiler.
Çocuğun yaratıcılığının evde ve okulda desteklenmesi gerekmektedir. Her çocukta var
olan yaratıcı potansiyelin ortaya çıkarılmasında ve geliştirilmesinde başta anne baba olmak
üzere yetişkinlerin ve öğretmenin rolü büyüktür.
10.2. Drama
10.2.1. Drama ile ilgili kavramlar
10.2.1.1. Eylem
Eylemi bir durumu değiştirme ve daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası
olarak tanımlamak mümkündür. Eylem maddesel bir gücün ya da bir düşüncenin ortaya çıkması
olarak da ifade edilebilir.
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Eylem maddesel bir gücün ya da düşüncenin ortaya çıkışı olup psikolojik açıdan oyun
ve emek şeklinde iki temel biçimi bulunmaktadır. Oyun özgür bir eylem olmasına karşılık,
emek düzenleme ve yönetim gerektiren bir eylemdir.
Edim
Edim sözcüğünün kökü doğrudan ve kendi başına eylem anlamı veren “et(mek)”
sözcüğüdür. İçerik olarak “ey” kökünün kapsadığı anlamlardan başka, özellikle, işlemek,
üretmek, yaklaşmak, birleştirmek, eklenmek gibi anlamları da kapsamaktadır.
Edimlerin birbiri ardına film şeridi gibi geçişi eylemi oluşturmakta ve edim yapılmış,
gerçekleşmiş iş anlamına gelmektedir. Edim, eylem süreçlerinin duraklarıdır. Edim kavramında
bir amacın bir bilicinin varlığının söz konusu olması nedeniyle, “Eylem”e oranla edim de
zihinsellik durumu ön plana çıkmaktadır.
Edim, ruhbilim terimi olarak İngilizce performance deyimi ile özleştirilmiş ve belirli bir
durumla karşılaşıldığında kişinin yapabildikleri anlamında kullanılmıştır.
Oyun
Oyun sözcüğü “oy” köküne Türkçe’de yaygın bir şekilde kullanılan yapım eki olan
“¬in” gelerek isme dönüşmüştür. “Oy” un ilk anlamı “çukur açma” olmakla birlikte zamanla
anlam genişlemesine uğrayarak, çukurlaştırmak, kazmak, süslemek anlamlarının yanı sıra,
yanıltmak, önlemek, engellemek, devinmek, kımıldamak, eğlenmek gibi anlamlarda
yüklenmiştir.
Yaratıcı dramayı anlamak için etkili olan kavramlardan biri de oyundur. Bütün
toplumlarda geleneksel olan ve zaman geçirici özelliği bulunan oyun, profesyonel bir lidere
ihtiyaç duyulmaksızın gerçekleştirilmektedir. Oyunun her çeşidinden yararlanılarak doğaçlama
yöntemiyle, çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik eğitsel süreçler yaratılmaktadır.
Çocuğun dünyasında ve çocukluk döneminde oyunun yeri çok büyüktür. Oyun çocuğun
duygularını, gördüklerini sınadığı bir deney ve en iyi öğrenme ortamıdır. Bu nedenle oyunla
eğitim, eğitimciler tarafından en çok kabul gören yöntemdir.
Çocuklarla iletişim kurmanın onların dünyasını paylaşmanın yollarından birisi de
oyundur. Çocuklar birlikte oynarken birbirleriyle etkileşim haline girmektedirler. Bu da
karşılaştıkları sorunlara kendi kendilerine çözüm yolları bulabilmelerini kolaylaştırmaktadır.
Bu arada çocukların davranışlarında değişmeler ve gelişmeler görülmekte en önemlisi de
yaratıcılıkları gelişmektedir.
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İletişim
İletişim ve yaratıcı drama birbiri ile bütünleşmiş iki kavramdır. İletişim sözcüğünün
kökü “il”dir. “il” birleştirmek, eklemek yaklaştırmak, bağlamak, bildirmek gibi anlamlar içeren
bir köktür. Türk Dil Kurumuna göre iletişim, duygu, düşünce ya da bilgilerin usa gelebilecek
her türlü yolla başkalarına aktarılmasıdır. Genel bir tanımı ile iletişim ise düşünce ile duyguların
bireysel, toplumsal kümeler arasında söz, yazı, görüntü aracılığıyla değiş tokuş edilmesini
sağlayan bir süreçtir.
Yaratıcı drama çalışmalarında ortaya koyulan tüm ürünler paylaşılmaktadır. Bu
çalışmaların özünde birlikte üretme ve paylaşma isteği bulunmaktadır. Bu istek katılımcıların
ve izleyicilerin bir arada olacağı bir ortamda gerçekleştirilir. Bu durumda bir iletişimin oluşması
olasıdır. İzleyiciler gerçek anlamda izleyici değildirler. Öte yandan bu izleyiciler görmek
işitmek isteyeceklerdir. Bu noktada katılımcılar işitmeyi, görülmeyi, kendilerini net bir şekilde
anlamaları gerektiğini kısaca iletişim gerçeğini öğreneceklerdir. İletişim her yaratıcı drama
çalışmasını izleyen tartışma da doğal olarak ortaya çıkacaktır. Yaratıcı dramada çocuklar
iletişim kurma becerilerini kazanmakta ve geliştirmektedirler. Çocuklar bu etkinlik içinde
düşünme, konuşma, dinleme, anlatma becerilerini de kazanmaktadırlar.
İletişim anlam gönderen kişinin anlam gönderdiği kişiyi etkilemeye çalışmasıdır. Bu
etkileme iletinin niteliğine göre yalın bir etkilemeden başlayarak çok yüksek düzeyde bir
etkilemeye kadar derecelenmekte, kişiler arasında etkileşimi sağlamak amacıyla oluşturulan
iletişim ortamında bireyler etki alışverişinde bulunmaktadır.
Etkileşim
Etkileşim sözcüğün kökü de “et”tir. Bu kökün anlamsal içeriği oldukça geniştir ve
yapmak, becermek, başarmak gibi anlamları içermektedir. “Etkileş(mek)” sözcüğünde birden
çok öznenin “etkile(me)” eylemini karşılıklı olarak gerçekleştirmeleri söz konusu olup
etkileşim bir insanın başka bir insanla karşılaşması, kendini diğer insana uydurması, birinin
etkinliğinin diğerinin etkinliğini izlemesi ve birbirlerinin etkinliğine hareket kazandırmaları
olarak tanımlanabilir.
Etkileşimin olması için bir olayı yaşayan ve paylaşan insanların bir eylemin anlamı
hakkında yeni fikirlere sahip olmaları temelde anlaşmaları gerekmektedir. Kısaca iki olayın
karşılıklı olarak birbirini etkilemesi söz konusudur. Etkileşim bir başka yaklaşımla, iletişim
süreci içinde, kaynaktan semboller şeklinde gönderilen mesajların alıcı tarafından alınıp
çözümlendikten sonra tepkide bulunulmasıdır (Adıgüzel 1993).
Etkileşim insanın insanla karşılaşması olayıdır ve evrensel yani genel bir yasadır. Bu
yasa insanı ve onun çevresini de kapsamı içine alır. Bu yasaya göre doğada ve evrende var olan
her şey birbirini etkiler. Böylece her etki kendisine karşı bir tepki oluşturur. Etkileşim yasası
insanın toplumsal çevresine de yansıyarak sosyal olayları, sosyal süreçleri de etkiler (Kalkancı
1991, Akın 1993).
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Dram ve Drama
Türkçede kullanılan “dram” kavramı Fransızcadaki sonu e ile biten “drame”
sözcüğünden gelmektedir; o dilde burjuva tiyatrosu anlamına geldiği halde Türkçede ve
özellikle halk dilinde acıklı oyun anlamında kullanılmaktadır.
Drama eski Yunancada “bir şey yapma” ya da “yapılan bir şey” anlamındadır. Bu
sözcüğün başka bir anlamı da “oynamaktır”. Ancak bu günkü anlamında bu sözcük yalnızca
“herhangi bir kimsenin herhangi bir şey yapması” değil “belli bir kimsenin katılanlara, anlamı
olan bir şey yapmasıdır” .
Dramanın Tanımı
Drama; kişiler arasında doğrudan iletişimi sağlayan; kendini ve karşısındakini tanıma,
birbirini anlama, doğaçlama ve yaratma gibi etkinlikleri içeren bir yöntemdir. mış gibi
yapabilmedir. Dramada tiyatro tekniklerinden yararlanılır ancak drama tiyatro demek değildir.
Drama bir grup etkinliğidir. Seyirci ve oyuncu ayrımı yoktur. Bütün grubun katılımı ile anında
oluşturmadır. Belli bir metni yoktur ve önceden prova yapmayı gerektirmez. Dekor kostüm ve
aksesuar zorunluluğu yoktur. Grup dinamiğine dayalı oyunlaştırmadır. Anında oluşturmayı,
yaratmayı içerdiği için yaratcı drama olarakta kaynaklarda yer almaktadır. Yararlanıldığı
alanlara göre de farklı anlam taşıyarak adlandırılmaktadır. Psikoloji alanında yararlanılan
psiko-dramanın yaratıcı drama ile karıştırılmaması gerekir.. Drama genel eğitim sisteminin pek
çok alanında ve her kademesinde uygulanabileceği, grup dinamiğine dayalı oluşundan hareketle
eğitiçi, eğitsel drama olarak da karşımıza çıkmaktadır. Farklı kaynaklarda benzer tanımlarla
drama, yaratıcı drama, ve eğitici drama kavramlarının birbirinin yerine kullanıldığını
görüyoruz.
Drama:
Dramanın adlandırılmasında; yapmak, etmek, eylemek, anlamına gelen yunanca “dran”
kelimesinden yararlanılmıştır. Halk dilinde kullanılan dram kelimesi de aynı kökten
gelmektedir. Bu iki kelimenin benzerliği anlamlarının da aynı olduğunu göstermez.
Drama, tasarımların eyleme dönüşebileceği insansal gelişime de denir. Engelsizce
yaratıcı olabilmek; kendini tanımayı ve kalıplaşmış düşüncelerden kurtulmuş olmayı gerektirir.
Drama aynı zamanda insana ilişkin eylemlerin tasarlandığı ve eyleme dönüştürüldüğü
yoldur. Drama sözlük anlamı olarak “bir sahne oyununda olduğu gibi geçen hayat olayları”
şeklinde tanımlanabilir.
Gerçek yaşamda da örneğin; evden ya da okuldan çıkmadan önce yapılacakları
düşünmek ve düşünülenleri yapmak dramadır.
Yaşamda senaryomuz olmadan oynuyoruz sürekli doğaçlamalar yapılmaktadır.
Genellikle yaşamsal gelişmeler doğrultusunda “Şimdi ne olacak” şeklinde düşünülmektedir.
Buna göre her duruma uygun bir rol bulunmakta ve kişiler bu rolleri oynamaktadır.
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Drama insanın sadece davranışları yönüyle ilgili değildir. İnsanın toplumsal bir varlık
olması onu yaşamda yer alan birçok alanla karşı karşıya getirmektedir.
Yaratıcı Drama
Bir durumu bir davranışı, bir tümceyi, bir fikri, bir kavramı, ya da bir problemi tiyatral
teknikler yardımı ile oyun etkinliklerini bir arada kullanarak canlandırmaktır.
Yaratıcı drama etkinlik olarak olaylara, olgulara, yaşantı ve bilgilere farklı bir biçim,
yeni bir yapı kazandırır.
Doğaçlamalardan oluşan yaratıcı drama katılımcıların kendi yaratıcı düşünceleri ile
buldukları, özgün düşünce yapılarının ürünleri, hatırladıkları yaşama dair birikimleri ve
bilgileri önceden yazılmış bir metin olmadan uygulanır. Yaratıcı drama etkili eğitimde
yaşayarak öğrenmeyi sağlayan yaşamsal bir faktördür.
Yaratıcı drama ve oyun yapma aynı anlamı taşır. Çünkü her ikisinde de katılımcılar
vardır. Katılımcıların özgün, yaratıcı düşünceleri ile bir etkinlik gerçekleştirilir. Yaratıcı drama
çalışmalarında bireylerin isteyerek grupta yer almaya hazırlanmaları, içsel rahatsızlıklarından
kurtulmaları, kendilerini tanımaları, farklı yönlerini, yeni fikir ve düşüncelerini ortaya
koymaları beklenir. Katılımcılar yönünde aranan kriterlerle birlikte etkinliğin verimliliğini
sağlayan rehber kişi yani drama lideridir. Drama liderinin, tiyatro tekniklerini bilen,
oyunculuktan anlayan eğitimli biri olması çok önemlidir.
Eğitsel Drama
Çocuğun her konuda, her türlü eğitimini sağlamak için uygulanan eğitim ve öğretim
tekniğidir. Eğitimde dramaya kısaca okul oyunu da denebilir. Bir grup etkinliği olup iletişim
ile gerçekleşir.
Eğitimde drama öğrencinin;
Kendini ifade etme, özgüven duygusu geliştirme, psiko-motor, zihin dil yönünden
gelişim sağlama, empati kurarak çok yönlü düşünebilme, iş birliği, dayanışma, paylaşım gibi
duyguların gelişimi, eğitim ve öğretimde olumlu rol oynama, rahatlama, öğrenilen bilgilerin
kalıcı olabilmesi, olaylara ve durumlara farklı bakış açılarına sahip olma, demokratik ortamlar
oluşturarak tartışma eleştirme ve eleştirilere açık olmayı öğrenmesini sağlayan bir süreçtir.
Eğitimde dramanın uygulanacağı durumlarda sadece bu nitelikler yeterli olmayabilir.
Öğrencinin aile, çevre ve eğitimle kazandığı sosyal beceriler kendisinin etkileşimlerde
dramadan etkili biçimde yararlanmasını sağlar. Sınıfta oynanan oyunlar yoluyla öğrenciler hem
öğrenir hem de kaynaşır. Öğrenciler kendini sınıfın, okul ortamının bir parçası gibi hisseder.
Öğrenmeye açık hale gelir. Birlikte oynanan oyunlar yoluyla “biz” kavramı oluşturulur.
Bir ders içinde yer alan drama yine kendi kuralları ile uygulanır ve yaşayarak öğrenir.
Eğitimde kullanılan drama aynı zamanda yaratıcı dramadır. Drama çalışmalarındaki
doğaçlamalar öğrencinin hayal gücünü kullanması ile gerçekleşir. Bu da öğrencinin
yaratıcılığını ortaya çıkarır. Grup halinde yapılan etkinliklerde öğrencinin yaratıcılığını artırır.
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Oynanan oyunlardaki çeşitlilik ve yaşayarak öğrenilenlerin gerçek yaşam örnekleri ile
benzeşmesi öğrenciyi ilerideki yaşantısına hazırlar.
Öğrenci eğitimde drama ile oyun yoluyla öğrenilen konuyu sorgular, analiz ve sentez
yapar, farklı roller yaratır ve değiştirir, daha önceki bilgilerini anımsar, elde ettiği sonuçlardan
dersler çıkarır bunları yaşama geçirir. Böylece sosyal ve toplumsal bir varlık olarak
yaşantısında ilerlemeler gösterir.
Dramatik Etkinlikler
Dramatik etkinlikler, taklidi oyun, hareket çalışmaları, pandomim dramatizasyonu
içermektedir.
Taklidi Oyun
Çocuklar dramatik etkinlilere basit taklidi oyunlarla hazırlanırlar. Çevresindeki
insanları, hayvanları ve objeleri gözlemleyerek taklit ederler. Başlangıçta basit hareketleri
içeren bu taklitler gittikçe çeşitlenir. Çocukların kendi bedenlerini ve çevrelerini tanımları
yönünden önemlidir.
Hareket Çalışmaları
Çocuklar doğdukları andan itibaren hareket halindeler. Hareket çocukların vücudunu
tanımalarına, bedenini parçalarının işlevlerini keşfetmeye yardımcı olmaktadır. Dramatik
etkinlikler çerçevesinde gerçekleştirilen hareket çalışmaları çocukların vücutlarını kontrol etme
ve bedenini dengeli bir şekilde kullanmalarına yardımcı olma açısından önemlidir. Hareket
çalışmaları müzik eşliğinde yapılabileceği gibi sürünme, tırmanma, sıçrama, sekme, itmeçekme, eğilme gibi lokomotor ve lokomotor olmayan hareketlerin yapılabilmesine fırsat
verecek araçların hareket ortamında hazırlanması ile de yapılabilir.
Pandomim
Pandomim durumları olayları sadece hareket ve mimikler yoluyla başka bir nesne
kullanmadan, sessiz olarak anlatmadır. Çocuklar jest ve mimikleri ile olayı anlatmaya çalışırlar.
Pandomim çalışmalarında öncelikle çocukların günlük yaşamda karşılaşabilecekleri
durumlar seçilmeli ve bu durumların çocuklar tarafından anlaşıldığından emin olunarak
çalışmaya başlanmalıdır. Pandomim çalışmalarında basitten zora bir sıra izlenmelidir.
Pandomimde hareketler farklı yönlerde ve hızda, farklı konularda ve karakterlerde
olabilmektedir.

Dramatizasyon
Anlatılan hikayenin tamamını ve bir kısmını oyunlaştırarak canlandırmaktır.
Dramatizasyon da çocuklar tamamen özgün bir şekilde olayı yada karakterleri
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canlandırmaktadırlar. Dramatizasyonda rollere uygun aksesuar ve kıyafetlerin ve fiziksel
ortamın konuya uygun hazırlanması çocukların rollerine daha iyi adapte olmalarına ve oyunu
daha gerçekçi canlandırmalarına yardımcı olmak açısından önem taşımaktadır. Dramatizasyon
sırasında hikayeler müzik eşliğinde canlandırılabilir.
Dramanın Önemi
İnsan kişiliğinin temelinin 0-6 yaş döneminde belirlendiği, daha sonraki yıllarda bu
gelişimin devam ettiği bilimsel olarak kabul edilmiş bir gerçektir.
Dramanın çocuk merkezli eğitim sisteminde çok önemli bir yeri vardır. Bu sistemde
öğretmen-öğrenci ilişkisi ve öğrencilerin arkadaşları ile olan ilişkileri verilen eğitim- öğretimin
verimliliğini sağlar.
Drama, hedefin toplumda hoşgörülü, birbirini anlayan, demokratik insanlar yetiştirmek
olduğu günümüzde, bu hedefe ulaşmada çok önemli bir yer tutar.
Dramanın her eğitim sisteminde ve kademesinde uygulanabilir bir etkinlik olması
önemini bir kez daha vurgulamaktadır.
Drama aynı zamanda bir sanat formu olarak verdiği haz ve doyum açısından da çok
önemlidir.
Yaratıcı drama öğrenme yönüyle zihinsel, sosyal ve psikomotor yeteneklerle
bütünleşmesi açısından da büyük önem taşır.
Her öğrenme sürecinde bulunan pek çok beceri yaratıcı dramaya katılım yoluyla elde
edilir.
Yaratıcı dramada etkinlikler ve katılımcıların kazandırdığı değerlerle birlikte düşünüp
hareket edilir. Bu yönüyle de drama kişilerin duygu ve düşüncelerine değer verir.
Yaratıcı drama zihinsel becerilerin ve kişilik özelliklerinin geliştirilmesinde temel
eğitim modeli olması yönüyle de önemlidir.
Dramanın en önemli yanlarından biri, bireyde hareket, duyu, dil, düşünce, iletişim ve
duygunun sentezlenmesini sağlamasıdır. Bireyde empati kültürü oluşturmayı amaçlar.
Dramanın en önemli değerlerinden birisi de duyarlılık eğitimi kazandırmasıdır.
Dramada gerçekleştirilen pek çok yaratıcı süreç vardır. Bu süreçler sonunda birey
kendisinde saklı yetenekleri keşfeder, en verimli olduğu alanı seçer ve o alanda düşünen, zevkle
çalışan, üreten, mutlu ve dengeli, kendine ve topluma yararlı, özgüveni gelişmiş, doğru ve
sağlıklı kararlar alabilen, başkalarıyla birlikte çalışma alışkanlığı kazanmış, demokratik çağdaş
insan haline gelir.
Yaratıcı dramanın en önemli boyutlarından biri de insanlar arası karşılıklı davranışların
öğrenilebilir ve öğretilebilirliği ile ilgilenen etkileşim eğitim biliminin temel konusu olan
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TOPLUMSALLAŞMA’dır. Oyunlardaki etkileşim ile toplumsal gerçeklere dayalı temel
yapılar benzeştiği için drama toplumsal gerçekleri en iyi şekilde anlatır.
Dramanın Özellikleri
Drama Kahraman-Engel-Eylem şeklinde kurgulanır.
Drama her zaman bir “şey” hakkında kurgulanır.
Bir biçim ve içeriği vardır.
Bir sanat disiplini vardır.
Duygusal özelliğe sahiptir.
Seyircisizdir.
Birey kendi dünyasını yaratarak duygularını form ve içeriği benimsemelidir.
Herkes kendi yaratmalarını birbirine anlatmalıdır.
Dramada en önemli ve etkili özellik anlamak ve düşünmektir.
Yaratıcı drama etkinliklerinin erken çocukluk dönemindeki çocuklardan orta hatta ileri
yaşlara kadar olan katılımcıları vardır.
Yaratıcı dramada ortalama yaşın 5-14 olması önemli özelliğidir.
Yaratıcı drama oyununun bir çok özelliği vardır. Bunun yanında kendine özgü de
özelliklere sahiptir.
Uygun bir etkinlik alanı dramanın en büyük özelliğidir.
Yaratıcı drama çalışmaları etkinlik planı hazırlanarak uygulanmalıdır.
Yaratıcı dramada konu, amaç, materyal, düşsel ortam planda yer alır.
Yaratıcı dramada süre kullanılarak ısınma, uyum, güven çalışmaları, doğaçlama
oluşumları, değerlendirme ve rahatlama bölümleri bulunur.
Drama müzik ve dansla birlikte kullanılabilir.
Dramanın Yararları
Problemlere duyarlı olmayı sağlar.
Fikir akıcılığı sağlar. Serbest düşünme becerisi kazandırır.
Zihinsel uygulamalarda esneklik sağlar.
Orijinal fikirlerin ortaya çıkmasını sağlar.
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Yaratıcılık ve estetik gelişimlerini sağlar.
Etkili zihinsel süreçlere sahip olmayı sağlar.
Durumları belirleme kapasitesini ve dikkati artırır, yoğunlaşmayı sağlar.
Deneyimlere açık olmayı sağlar.
Hayal gücünü kullanmayı ve doğaçlamalarla anında eğitim sağlar.
Bazı çocukların yaratıcı drama veya oyun sırasında bastırdığı rahatsız edici duyguların
ortaya çıkmasına yardım eder.
Öğretmenin sosyal ve öğrenme problemlerini teşhis etmesine yardımcıdır.
Programın her alanında her konunun öğretiminde kullanılır.
Hem görsel hem de sunuşsal sanatlar için kullanılabilir.
Kendini ve başkalarını anlama becerisini geliştirmeye yardımcıdır. İletişim becerilerine
olumlu bir katkı sağlar
Kendine güven duyma, destekleme, karar verme becerisi kazandırır.
Çocukların ahlaki değerleri keşfetmelerine olanak tanır.
Beden dilini kullanmayı sağlar.
Duygularını farkına varma ve ifade etmeyi sağlar.
Çocukların arkadaşları ve öğretmenleriyle olumlu ilişkilerine olumlu katkılar sağlar.
Çocuğun değerlendirme yapma becerisini geliştirir.
Yaratıcı drama, bireyin bilinçlenmesi, toplumsal bir varlık olabilmesi konusunda
geliştirici özelliğe sahiptir.
Yaratıcı drama, eğitimde sınıf ortamında soyut ders konularının somut hale getirilerek
kavranmasını sağlar.
Öğrencilere öğrenmeyi kalıcı olabilmesi için ilgi çekici hale getirir.
Dil gelişiminde; konuşurken kendine güven duymanın gelişmesi, kelime hazinesinin
artması, fikirlerin ifade edilmesi, insanlarla ilişki kurma becerisinin kazanılması, farklı
durumlarda farklı dilin kullanılması, tanımlama, tartışma ve değerlendirme becerisinin
gelişmesidir.
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Uygulamalar
1. Okul öncesi eğitim kurumlarında yaratıcı drama ve eğitici drama izleyiniz.
2. Sizde bir drama çalışmasına katılınız.
3. Bir drama planlayınız.
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Uygulama Soruları
1. Yaratıcı düşünce nedir?
2. Yaratıcılığın gelişmesini engelleyen faktörler nedir?
3. Drama nedir?
4. Dramanın çocukların gelişimlerine etkisi nedir?
5. Dramanın aşamaları nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yaratıcılık: Genel anlamda geniş bir tanım olarak bilinen şeylerden yepyeni bir şeyler
bulup çıkarmak, yeni özgün bileşimlere vararak birtakım sorunlara yeni çözüm yolları bulmak
demektir. Yaratıcılık bir diğer tanımla ana yoldan ayrılma, deneylere açık olma, kalıplardan
kurtulma olarak adlandırılabilir.
Yaratıcılığın Gelişmesi: Çocuktaki yaratıcı yeteneklerin gelişmesinde taklit önemli bir
unsurdur. Çocuklar doğdukları andan itibaren duydukları sesleri, gördükleri hareketleri ve daha
sonrada bazı yaşantıları taklit ederek taklit repertuarlarını geliştirirler. Çocuğa olumlu modeller
sunulması gereklidir. Taklitlerden sonra zamanla kendi dünyasını oluşturur ve hayal gücünü
geliştirir. Hayal dünyası içinde ve çevresinde gördüklerini kendi yaratıcılığını da kullanarak
yine çevreye vermeye başlar. Oyun, resim yapma, yaratıcı hareketler, hikâye anlatma, drama
vb etkinlikler kendini ifade aracı olduğu gibi aynı zamanda yaratıcılığın üst noktaya ulaşmasını
sağlar.
Drama; kişiler arasında doğrudan iletişimi sağlayan; kendini ve karşısındakini tanıma,
birbirini anlama, doğaçlama ve yaratma gibi etkinlikleri içeren bir yöntemdir. mış gibi
yapabilmedir. Dramada tiyatro tekniklerinden yararlanılır ancak drama tiyatro demek değildir.
Drama bir grup etkinliğidir. Seyirci ve oyuncu ayrımı yoktur. Bütün grubun katılımı ile anında
oluşturmadır. Belli bir metni yoktur ve önceden prova yapmayı gerektirmez. Dekor kostüm ve
aksesuar zorunluluğu yoktur. Grup dinamiğine dayalı oyunlaştırmadır. Anında oluşturmayı,
yaratmayı içerdiği için yaratcı drama olarakta kaynaklarda yer almaktadır. Yararlanıldığı
alanlara göre de farklı anlam taşıyarak adlandırılmaktadır. Psikoloji alanında yararlanılan
psiko-dramanın yaratıcı drama ile karıştırılmaması gerekir.. Drama genel eğitim sisteminin pek
çok alanında ve her kademesinde uygulanabileceği, grup dinamiğine dayalı oluşundan hareketle
eğitiçi, eğitsel drama olarak da karşımıza çıkmaktadır. Farklı kaynaklarda benzer tanımlarla
drama, yaratıcı drama, ve eğitici drama kavramlarının birbirinin yerine kullanıldığını
görüyoruz.
Yaratıcı Drama: Bir durumu bir davranışı, bir tümceyi, bir fikri, bir kavramı, ya da bir
problemi tiyatral teknikler yardımı ile oyun etkinliklerini bir arada kullanarak canlandırmaktır.
Yaratıcı drama etkinlik olarak olaylara, olgulara, yaşantı ve bilgilere farklı bir biçim, yeni bir
yapı kazandırır.
Doğaçlamalardan oluşan yaratıcı drama katılımcıların kendi yaratıcı düşünceleri ile
buldukları, özgün düşünce yapılarının ürünleri, hatırladıkları yaşama dair birikimleri ve
bilgileri önceden yazılmış bir metin olmadan uygulanır. Yaratıcı drama etkili eğitimde
yaşayarak öğrenmeyi sağlayan yaşamsal bir faktördür. Yaratıcı drama ve oyun yapma aynı
anlamı taşır. Çünkü her ikisinde de katılımcılar vardır. Katılımcıların özgün, yaratıcı
düşünceleri ile bir etkinlik gerçekleştirilir. Yaratıcı drama çalışmalarında bireylerin isteyerek
grupta yer almaya hazırlanmaları, içsel rahatsızlıklarından kurtulmaları, kendilerini tanımaları,
farklı yönlerini, yeni fikir ve düşüncelerini ortaya koymaları beklenir. Katılımcılar yönünde
aranan kriterlerle birlikte etkinliğin verimliliğini sağlayan rehber kişi yani drama lideridir.
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Drama liderinin, tiyatro tekniklerini bilen, oyunculuktan anlayan eğitimli biri olması çok
önemlidir.
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11. OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK
ÇALIŞMALARINI PLANLAMA VE UYGULAMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu derste, çocukların gelişim özelliklerine uygun olarak okuma-yazmaya hazırlık
çalışmalarını tanıtılacaktır. Ayrıca bu etkinliği hazırlama ve çocuklara uygulayabilme becerisi
elde edeceksiniz. Okuma-yazmaya hazırlık çalışmalarıyla ilgili verilen örnek etkinlik ve araç
gereç rehberliğinde, siz de uygun etkinlik seçmek, yaratıcılığınızı kullanarak, hazırlayabilmek
ve uygulayabilmek için yeni bilgi ve beceriler kazanacaksınız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Okuma yazma çalışmlarının önemini araştırın.
2. Okuma yazma çalışmalarının önemini araştırınız.
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Anahtar Kavramlar
 Okuma-yazma
 Kelime
 Ses
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Giriş
Okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları algılayabilme, dikkatlerini toplama, kelime
dağarcığını arttırma, sözlü anlatımlarına teşvik etme, el ve göz koordinasyonlarını, kalem
kullanma becerilerini geliştirme, eşleştirebilme, değişik ilişkiler kurabilme, gruplama, sıralama,
eksik tamamlama ve karşılaştırama yapabilme gibi zihinsel işlevleri kolaylaştıracak etkinlikleri
kapsar. Bu etkinlikler öğretmenin çocuğu tanımasıyla başlayan, bireysel ve küçük grup
çalışmalarıyla gerçekleşen faaliyettir. Bu dönemde, çocukların ilkokulla hazırlık yapmaları,
erken çocukluk eğitiminin toplumsal amaçlarından biridir. Okulda düzenlenen öğrenim
yaşantılarıyla, öğrencilerin gelişimi arasında olumlu bir ilişki vardır. Erken çocukluk
eğitiminde okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları önemli bir yer tutar.
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11.1. Okuma- Yazmaya Hazırlık Çalışmalarının Tanımı ve Önemi

Günümüzde eğitim sistemimiz üstlendiği eğitim hedefleri bilimsel kurallara ve sağlıklı

yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. Eğitim sistemimizde ilköğretimin birinci basamağının başlangıcı
olan erken çocukluk eğitiminde okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları, öğrencilerin bireyselleşmesinin
sağlanması, bireyselleşmeyse; çocuğun katılımla getirdiği özelliklerinin, elverişli bir çevre
düzenlenmesiyle, karmaşık ancak dengeli bir etkileşimle oluşturduğu gelişimsel özelliktir. Okul öncesi
çocukta okumaya ve yazmaya hazırlık çalışmalarında edinilen bilgi veya beceriler yoluyla zihinsel
faaliyetler artar. Böylelikle çalışmalarda edinilen bilgi ve beceriler, çocukta kabul görerek
davranışlarında gözlenerek alışkanlık oluşur. Öğretmenin hedefine uygun bir davranışın çocukta olması
gerçek anlamda “öğretimi” sağlar. Okuma-yazmaya hazırlık çalışmalarının çocukta sağlıklı öğrenmeyi
gerçekleştirmesi için yaşamın içine girerek çeşitli gözlem ve alıştırma deneyleri yapmaları gerekir. Bu
nedenle okul öncesi eğitim programlarında öğretmen mesleki bilgisi ve anlayışıyla çocukları bu
konularda da deneyim zenginliği kazandırabilir.
Okuma-yazmaya hazırlık çalışmalarında öğrenim ortamı, çoğu her zaman sınıftır. Ancak
çocukların sınıf dışındaki gözlem ve etkinliklerinde öğrenim yaşantılarını düzenlemede gözlem, rehber
olmalıdır. Çocuğun yazması, zihinsel gelişmesinin yanı sıra göz-el koordinasyonuna, parmak kaslarının
ve kemiklerinin gelişiminin tamamlamasına bağlıdır. Doğru dürüst yazı yazmadan önce çocuğun elinin
işaretleri çizecek yetenekte olması gerekir. Çocukları okumaya yönlendirme işine öğretmen en elverişli
zamanda başlamalıdır. Önceleri çocuklar başkalarının yazdıklarına pek ilgili göstermeyebilir. Öğretmen
eğitimin bütünselliği kapsamında, okuma-yazmaya hazırlık çalışmalarını planlarsa ve uygulayabilirse
çocukta deneyim zenginliği oluşturulabilir.
Çocuk okumanın ne demek olduğunu, bir beyaz kağıt üzerinde çizmeye, işaretlemeye
başladığında, düşüncelerinin konuşmada olduğu gibi, zamanla yazıya dönüşeceğini kavrar. 3- 6 yaş
çocuğu için düzenlenecek okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları onun fizyolojik olarak olgunlaştığında
ve hazır olduğunda uygulanmalıdır. Böylece çocuğun tüm gelişmelerine katkıda bulunularak, sosyal
çevreye çocuğu hazırlarken, çevresindeki olaylarına tanımasına imkân verir.
Öğretmenin çocukta etkileşimi ( İlgiyi ) canlı tutarak akıl yürütmesine, algılama yeteneğini
geliştirmesine ve çeşitli kavramları oluşturmak üzere düzenlediği planlı faaliyetlere okuma-yazmaya
hazırlık çalışmaları denir. Okuma-yazmaya hazırlık çalışmalarını planlarken her çocuğu iyi tanımak, her
birinin normal gelişimine uygun; özgün planlamalar yapmamak gerekir.

11.1.1. Okuma -Yazmaya Hazırlık Çalışmaları
Kavram Geliştirici Oyuncaklar

Kavram geliştirici oyuncaklar “Eğitici Oyuncak” olarak da isimlendirilir. Bu oyuncaklar
çocukların daha çok zihin gelişimlerine katkıda bulunan, onların bazı kavramları geliştirmelerine ve
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oynayarak öğrenmelerine yardım eden oyuncaklardır. Anaokulu ortamında hazırlanan, özel ve uygun
bir çerçevede mutlaka kavram geliştirici oyuncaklara yer verilmelidir. Kavram geliştirici oyuncaklar,
çocukların algılamalarının gelişmesine, problem çözme yeteneklerinin gelişmesine katkıda bulunur.
Kavram geliştirici oyuncaklar her etkinliğin içine dahil edilerek eğitim programlarına kullanılabilir. Bu
tür oyuncaklar, kavramların gerektiği gibi oluşup gelişmesini sağlar, nesnelerin ve olayların daha iyi
anlaşılmasını sağlarlar.
Bu dönemde çocuk duygusal ve entelektüel gelişimin çok hızlı olduğu bir dönemdedir. Çocuk
artık başka çocuklarla oynar, özellikle zihinsel uyarımlara açıktır. Kavram geliştirici oyuncaklarla ne
ölçüde çok oynarsa bu dönemdeki gelişimi o ölçüde artar. Kavram geliştirici oyuncaklarla oynayan
çocuklar, belli yönergelere göre hareket etmeyi, verilen sürede etkinliği sürdürebilmeyi ve
sonuçlandırabilmeyi öğrenir. Ayrıca çocuğun küçük kas gelişimini ve el becerisini geliştirerek psikomotor gelişimi, el-göz koordinasyonu daha iyi sağlanır. Grupla birlikte oynana eğitici oyuncaklar ise
çocukların akranlarıyla iletişim kurmalarına ve iş birliği içinde çocuklara bir oyunu sürdürebilme fırsatı
tanıdığı için çocukların sosyal gelişimini de destekler. Kavram geliştirici oyuncaklar okuma-yazmaya
hazırlık çalışmalarının ilk basamağını oluşturur.
Kavram geliştirici oyuncaklar, hazır alınabileceği gibi öğretmen tarafından da yapılabilir. Bu
oyuncakların dayanıklı, kullanışlı, amaca uygun olmasına dikkat edilmeli, öğretmenin yıllık plan
hazırlığı içinde iken bunların planlanmasını da yapması gerekir. Bu oyuncakların parçaları sık sık
kontrol edilerek eksik olan parçaları tamamlanmalıdır.
Kavram geliştirici oyuncaklarının yararları:
Fiziksel özellikleri yönünden, nesnelerin arasındaki ilişkileri bulmayı görür.
Kavramlar arasındaki ilişkiyi öğrenir.
Gözlem yapma becerisi artar.
Bir problemi çözebilme yeteneği gelişir.
Semboller arasındaki ilişkileri öğrenir.
Akranlarıyla iletişim kurabilme becerisi artar.
İş birliği yapabilme, birlikte oynayabilmeyi geliştirir.

11.1.2. Kavram Geliştirici Çalışmalar

Çocuklarda Geliştirilebilecek Kavramlar: Kavramların temeli, bebeklikte atılır. Bebekler

çevrelerini izleyerek, dokunarak, koklayarak, tadarak ve sesleri işiterek çevrelerine ilişkin her bilgiyi
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doğal bir merakla öğrenir. Bebeklikte büyüklük, ağırlık, şekil, zaman ve mekanla ilgili pek çok bilginin
temeli atılır.
Bebeklikte nesne devamlılığının kazanılmaya başlaması kavram gelişiminde, dolayısıyla
matematiksel kavramların kazanılmasında önemli bir aşamadır. Bu dönemde neden-sonuç ilişkilerinin
temel olarak başladığı belirtilmektedir. Bir yaş civarındaki çocuklara görsel uyarım sunulduğunda nesne
setlerinin azlık-çokluğunu ayırt edebildikleri görülebilir.
Eşleştirme davranışını çocuklar l -2 yaş civarında gösterebilir. Bu dönemde çocuklar üç nesne
arasından aynı olan ikisini eşleştirebilir. Eşleştirme becerisi yaşla birlikte daha karmaşık eşleştirmelere
doğru gelişerek ilerler. Üç-dört yaşındaki çocuklar geometrik şekilleri eşleştirebilmekte, iki-üç yaş
civarında büyük-küçük, üç yaşa doğru ise uzun-kısa kavramlarını tanıyıp ayırt edilebilir.
Çocuklar üç-dört yaşlarında bire bir eşleme yapabilir. Başlangıçta “Bir sana bir bana” gibi ikili,
dört yaşından sonra ise daha ileri düzeyde bire bir eşleme yapıldığı görülür. Örneğin, dört yaşındaki
çocuklara altı bebek ve beş biberon gösterilerek “Altı bebek var, her bebek için bir biberon var mı?”
diye sorulduğunda çoğu “Hayır, altı bebek ve beş biberon var” yanıtını vermişlerdir.
Gruplama becerisinin temelleri 1-1.5 yaş dolaylarında görülür. Bu dönemde bebeklerde
nesneleri algısal benzerliklerine göre gruplamaya başlama görülebilir. Çocuklar 2-3 yaş civarında
konuya ve temel sınıfsal ilişkilere göre gruplama yapabilir. Örneğin bir panteri ve bir ev kedisini “Kedi”
sınıfında yer aldığını söyleyebilir. Yaşın ve deneyimlerin artması ile gruplama becerisi daha üst seviyede
ve sınıfsal özelliklere uygun olarak gerçekleştirilebilir.
Çocuklar iki yaş civarında sayısal terimleri kullanır. Fakat bu, sayılan gerçekten anladıklarını
ifade etmez. Piaget'e göre sayıları gerçek anlamda anlama somut işlemler döneminde gerçekleşmekte,
işlem öncesi dönemde henüz sayı korunumunda başarılı olunamamaktadır. Ayrıca pek çok
araştırmacının bu görüşe katılmamasına rağmen; Piaget işlem öncesi dönemdeki çocukların kardinal
sayılar ve sıra sayılarıyla ilgili bir anlayışa ulaşmadığına inanmaktadır. Örneğin, iki yaşındaki çocuklarla
yapılan bir çalışmada; iki resim göstererek “Bana üç balığı göster.” dendiğinde çocuklar doğru resmi
işaret ederek göstermiştir.
Çocuklar 4-5 yaşlarında birden ona kadar ezbere sayabilir, bir beş arası rakamları tanıyabilir ve
isimlendirebilir. Beş-altı yaşlarında çocuklar birden yirmiye kadar anlamlarını bilerek sayabilmekte ve
bir grup nesneyi tek tek sayarak kaç tane olduğunu ifade edebilmektedir. Birle on arasındaki rakamları
sıraya dizebilir, tanıyabilir ve isimlendirebilir. Ayrıca çocuklar bir grup nesneyi büyüklüğüne göre
sıralayabilir, sıra sayılarını öğrenebilir, yarım ve bütünü gösterir, bir grup nesneyi ikişerli, üçerli
gruplara ayırabilir, küçük sayılar içinde toplama-çıkarma yapabilir, en az, en çok, birkaçı, birçoğu, hepsi,
hiçbiri gibi nicelikle ilgili terimlerin anlamlarını bilir.
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Şekil (Geometri) :Bebek doğduğundan beri çeşitli şekillerle karşılaşır. Çocuklar tarafından şekil
ve büyüklüğün algılanması erken yaşta başlar. Bebeğin oyunlarının çoğunu şekil bilgisi oluşturmaktadır.
Bebekler elleri ve ağızlarıyla şekil bilgisi edinmekte, nesnelerin şekilleri hakkında deneyim elde eder.
Oyunlarla birlikte geometrik düşüncenin gelişimi de başlar.
Erken çocukluk döneminde çocuklar genellikle göz önünde canlandırma seviyesinde (“O
derecesi”nde) şekil bilgisine sahiptir. Geometrik şekilleri daha çok bir bütün olarak tanıma ve
isimlendirme düzeyindedirler. Şekillerin özelliklerini analiz edemedikleri için bu dönem çocuğu için
kare kareye benzediği için kare, daire yuvarlak olduğu için dairedir.
İşlem öncesi dönemin sonlarına doğru çocuklar temel geometrik şekillerin isimlerini
öğrenmekte, şekilleri tanıma, çizmeden daha önce gelişmektedir. Bu dönemin içinde yer alan çocuklar
daire, kare ve üçgeni, daha sonra dikdörtgen ve elipsi öğrenebilir. Fakat bazı şekilleri birbirine
karıştırabilir.
Sayı: Sayılarla ilgili ilk deneyimler büyük ölçüde çocuğun algısal gelişimine ve somut
nesnelerle deneyimlerine dayanan miktarla ilgili deneyimlerdir. Araştırmalar bebek ve küçük çocukların
sayısal farklılıklara odaklanabildiğini göstermektedir.
Çocuklarda sayı gelişimi sayısal farklılıklara dikkat etme, çok ve azı ayırt etme, yetişkini taklit
ederek sayma, ezbere gelişigüzel sayma, ezbere ritmik sayma, sayma ile ilgili kuralları öğrenme,
nesnelerle sayı sözcüklerini eşleyerek sayma şeklinde gerçekleşir. Sonra bir grup nesneyi sayarak kaç
tane olduğunu söyleme becerisi başarılmaktadır.
Erken çocukluk döneminde sayısal karşılaştırmalar yaparken algısal ipuçlarını kullanması
çocuğun sayı korunumu açısından yanılgıya düşmesine sebep olabilmektedir. Bu yüzden
karşılaştırmaların bire bir eşlemeler ve somut ipuçları ile yapılması sağlanmalı, çocuk belli bir sayıdaki
nesnenin kapladığı alan değiştiğinde miktarının değişmeyeceği konusunda ikna edilmelidir.
İşlemler: İşlem kavramının gelişimi, sayma becerisinin kazanılmasıyla birlikte gelişir. Toplama
ve çıkarma işlemleri başarılmadan önce 10'a kadar sayma, sayısı l 'den 10'a kadar olan nesne gruplarını
sıralama, 10'a kadar sayı isimleriyle sayıları ilişkilendirme ve sayı korunumunun kazanılması gerekir.
Parça-bütün ilişkisi, bire bir eşleme, bütünün parçalardan büyük olduğu düşüncesinin gelişmesi,
özellikle çıkarma işlemi için ise tersine dönüştürülebilirliğin kazanılması gerekir.
Çocuklar toplama becerisinin başlangıcında önce bir boncuğa bir tane daha eklenildiğinde
sonucun iki olduğunu görür ve bunu söyler. Çıkarma işleminde de üç boncuktan biri alındığında iki
boncuk kaldığını görür.
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Bu dönemdeki çocuklara toplama ve çıkarma öğretmede üç önemli nokta vardır. Birincisi
çıkarma toplamadan daha zor bir beceridir, bu nedenle daha sonraya bırakılmalı ikinci olarak toplama
ve çıkarmaya küçük sayılar içerisinde başlanmalı, üçüncü olarak çocuğa somut yaşantılar ve başlangıçta
gerçek nesneler verilmelidir. Gerçek nesnelerle başarıldığında nesne resimleriyle devam edilmeli,
doğrudan sayı sembolleriyle veya zihinden toplama ve çıkarma işlemi çalışılmamalıdır.
Ölçüm Yapma: Çocuklar bebeklikten itibaren ölçüm kavramı olan hacim, ağırlık, uzunluk,
sıcaklık gibi kavramlarla iç içe olup, bu kavramları günlük yaşam içinde kullanarak öğrenir.
Ölçüm kavramının gelişimi beş aşamada gerçekleşir. Oyun aşaması birinci aşamadır. Bu
aşamada çocuk daha büyük çocukları ve yetişkinleri taklit etmekte, cetveller, ölçme kapları, ölçüm
kaşıkları vb. yetişkinlerin kullanırken gördüğü araçlarla oyun oynar. Doğumla başlar, duyu-motor
dönem boyunca hatta işlem öncesi dönemin bir kısmında da sürer. İkinci aşamada karşılaştırmalar yapar.
Çocuk daima daha büyük-daha küçük, daha ağır-daha hafif, uzun-kısa, daha sıcak-daha soğuk şeklinde
karşılaştırmalar yapar ve işlem öncesi dönemde görülür.
Üçüncü aşamada çocuklar standart olmayan ölçü araçları ve birimler kullanır. Bardaklar,
fincanlar, artık kutular, adım, karış, parmak, ip vb. birimlerle ölçümler gerçekleştirir. Örneğin bir süt
kutusunu doldurmak için kaç fincan kum gerektiğini, masanın uzun kenarının kaç karış ettiğini dener ve
bulmaya çalışır. Yaklaşık olarak 5-7 yaş civarında; yani işlem öncesi dönemin sonu ile somut işlemler
döneminin başlangıcında görülmektedir. Ölçümlerde standart olmayan araçlar ve birimleri kullanma
çocuğu standart birimleri anlama ve öğrenme ihtiyacı duymaya yöneltir.
Ölçüm gelişiminde dördüncü aşama çocuk somut işlemler dönemine girdiğinde standart ölçüm
araçlarının gerekliliğine inanmaya başlayacaktır. Ortak ölçü birimlerinin herkes tarafından
anlaşılabileceğini ve herkes için aynı anlama geldiğini kavrayabilecektir.
Ölçüm gelişiminde beşinci aşamada çocuk, santimetre, metre, litre, kilo, gram, derece gibi
standart ölçüm birimlerinin kullanmaya başlayarak, ölçümler yapar. Bu aşama somut işlemler dönemi
düşüncesini gerekli kılar.
Zaman kavramının gelişimi de erken çocukluk döneminde başlar. Bu dönem çocuğu zamanın
üç yönüyle ilgilidir. İlk olarak, kendi geçmişi, şu anı ve geleceğini içeren kişisel zaman boyutudur.
Örneğin, çocukların cümlelerinde "bebekken", "dün akşam", "eve gidince" gibi zaman ifadeleri
bulunmaz. İkinci zaman boyutu, çocuğun dahil olduğu sosyal etkinliklerin süre ve sırasının farkında
olmasını içeren sosyal etkinliklerdir. Çocuklar tahmin ederek bir sıra izleyen etkinliklerin sırasını
öğrenebilir. Üçüncü zaman boyutu ise, saatler ve takvimlerin gösterdiği zamanı öğrenmeyi kapsar.
Gerçek anlamda somut işlemler döneminden önce kazanılması mümkün değildir. Çocuklar dakika, saat,
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gün, hafta, ay gibi zaman dilimlerini içeren dili öğrenebilir. Çocuklar, zaman araçlarının isimlerini
öğrenip görünce tanıyabilir.
Mekânda Konum: Mekânda konum ya da uzaysal algılama; yer, mesafe ve nesneler arasındaki
yön ilişkilerini sözel olarak tanımlama ve uzayı direkt olarak algılama becerisine dayanır. Uzaysal algı
kavramı, nesneler arası mesafe, nesneler arası ilişkiler ve kişinin vücudunun yönünü kapsar.
Çocuklarda mekânın algılanması çok erken yaşlarda görülür. Uzaysal algının gelişimi yeni
doğandaki nesneye gözle odaklanma, hareket eden nesneyi takip ve daha sonra bedenini hareket ettirerek
nesneyi takip becerileriyle devam eder. Mekâna gerçek anlamda hâkimiyet ise yürümeye başlamayla
gerçekleşir. Dört yaşından sonra açık-kapalı, içinde-dışında gibi konumlar ile çevredeki nesnelerin
değişen şekil ve boyutları algılanmaya başlamaktadır. Altında, üstünde, önünde, yanında, arkasında,
arasında, yakında, uzakta gibi mekânsal ilişkiler okulöncesi yılları boyunca kazanılmaktadır.
Erken çocukluk dönemindeki çocuğun gelişimi bir bütün olarak ele alınır. Okuma- yazmaya
hazırlık çalışmaları kapsamında çocukların kavram gelişimi objelerin, olayların neden-sonuç
ilişkilerinin bağlantılarını kurmalarını sağlayıcı bir diğer çalışmada, yönergelerin ışığında kalem
kullanarak, kağıt üzerine yapılan boyama, yuvarlak içine alma, çizgi ile birleştirme, çizme
çalışmalarıdır. Bu çalışmalar okuma-yazma hazırlık çalışmaları adı altında planlanarak tüm çocukların
katılımı sağlanır. Ayrıca etkinlikler arasındaki geçişlerde toplanmış gibi rutin faaliyetlerde, oyunları bazı
yerlerinde, fen çalışmalarında da uygulanabilir. Okuma, yazma eğitimine hazırlık erken çocuklukta bir
dizi gelişmenin sonucudur. Bu gelişme yalnızca basılı materyalleri yorumlayabilme yeteneğiyle
oluşmaz; aynı zamanda, bu gelişim anlayış, alışkanlık tavır yetenek, becerileri de içine alır.
Erken çocukluk eğitim kurumlarında okuma yazmaya hazırlık programının çocuğun dil
gelişiminde de etkili rolü vardır. Çocuklara zaman zaman kitap okumakla, kitap sevgisi ve bazı
kavramları kazandırır. Okuma ve yazma eğitimine hazırlık çalışmaları erken çocukluk eğitim
programında mutlaka yer alır ve birçok etkinlik içinde planlanabilir. Çocuk okumayı, konuşmayla
öğrenir.
Çalışmalarda bireysel farklıkların var olduğunu unutmamalıdır. Her çocuğun gelişim seviyesine
göre etkinlikleri düzenlenmelidir. Etkinlikler uygulanırken baskı, aşırı yüklenme, rekabet ortamı
yaratmak, hem gerilim yaratır hem de öğrenme gerçekleşmez. Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarının
çocukların yaş ve gelişim seviyesine göre olmasına dikkat edilmeli bu etkinliklere düzenli olarak günlük
planlarda yer verilmelidir. Ayrıca bu çalışmaların yönergelerinin bulunması yönergelerinde kısa, basit
ve anlaşılır özellikte olmasına ve çocuklarında yönergeye uygun olarak çalışmayı yürütmesine özen
gösterilmelidir. Kavram geliştirici çalışmaların, çocukların akademik başarılarını değil; onların belli
alanlardaki yeterliliklerini destekleyen ve geliştiren çalışmalar olduğu unutulmamalıdır.
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Öğretmen tarafından hazırlanan okuma yazmaya hazırlık çalışmalarının aşağıdaki amaçları
gerçekleştirmesi beklenir.
Görsel algılama çalışmaları
Göz el eşgüdümünü sağlama
Şekil zemin ayırımını geliştirme
Mekanda konum, mekansal ilişkiler
Şekil sabitliği
İşitsel algı çalışmaları (Dinleme, konuşma, sesleri ayıt etme, seslerle nesneleri ya da nesne
resimlerini eşleştirme...)
Kelime darcığının ve sözlü ifadenin gelişmesi
Yönergeleri dinleme, anlama ve yerine getirme becerisini

geliştirme

Kalem tutma ve el becerisini geliştirme çalışmaları, (Çizme, boyama, kesme, yapıştırma.)
Temel kavram çalışmaları
Problem çözme becerilerinin gelişimi
Dikkat süresi ve dikkat yoğunluğunu ve bellek gelişimi çalışmalarıdır.
Güven ve bağımsız davranış geliştirme çalışmaları
Çalışmalar yapılırken dikkat edilmesi gereken noktalar:
Örnekler, çoğaltılarak her çocuğa dağıtılır.
Çalışma süresi çocukların ilgileri (10-30dk) kadar düzenlenmelidir.
Örnekler basitten karmaşığa doğru olmalıdır.
Öğretmen çocukların yanına oturarak, yönergeyi kısa, anlaşılır bir şekilde ne yapmaları
gerektiğini anlatır.
Önceleri; çalışmalarda pastel ya da mum boya kullanılmalı, çocuk gelişme gösterdiğinde renkli
boya kalemi tercih edilmelidir.
Pastel ya da renkli kalemler masanın ortasında bulundurulur, çocuk istediği rengi kullanır.
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Öğretmen çalışma sona erinceye kadar çocukların yanında durup gözlem yaparak, gözlemler
sonunda gelecek çalışmayı planlamalıdır.
Sınıfta yapılan kavram geliştirici çalışmalar okul öncesi çocuğunun akademik başarılarını
ölçmek için kullanılmamaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın geliştirdiği Okul Öncesi Eğitimde Program Geliştirme Kılavuzu’nda
ön görülen yeterlilik alanlarını destekleyip geliştiren çalışmalar olarak planlanmalıdır.
Öğretmen okuma-yazma çalışmalarını planlarken:
Veli ile iş birliği yapmalıdır.
Piyasada bulunan kaynaklar araştırılmalıdır.
Okulun materyal olanakları, yaralanılacak kaynakları

tespit

edilmeli

(Eksik,

kavram

geliştirici araçlar ve oyuncaklar var ise tekrar temin edilmelidir ya da hazırlanmalıdır).
Okuldaki, kavram geliştirici çalışmalar ve masa oyuncakları öğrenci sayısına göre yeterli
miktarda olmalıdır.
Günlük plandaki amaçlar ve kazanımlar doğrultusunda, konu ile ilişkili hazırlıklar yapılmalıdır.
Bilgisayarın erken çocukluk eğitiminde etkili bir şekilde kullanılabilmesi için öncelikle
çocukların nasıl öğrendiklerinin bilinmesi önemlidir. Küçük çocuklar yaşadıklarından ve çevrelerinde
gördüklerinden öğrenirler. Bu dönemde çocuğa sağlanabilecek zengin yaşantılar çocuğun gelişimini
olumlu yönde etkiler. Bu nedenle bilgisayarın sınıf ortamında bilgi alış verişi sağlayan ve kavram
gelişimine katkıda bulunan bir öğrenme aracı olarak kabul edilmelidir.
Bilgisayar programlarıyla çocuk arasındaki iletişim doğru kurulursa, bilgisayar işlevsel ve
problem çözmeye yarayan kavram gelişimine katkıda bulunan bir araç haline gelebilir. Bilgisayar
destekli eğitim, çocukların yapamama tedirginliği yaşamadan değişik çözümleri özgürce keşfetmelerine
fırsat verir.
Bilgisayarla olumlu iletişim kurabilen çocukların yaşantıları zenginleştirilebilir. Bir öğrenme
aracı olarak bilgisayar tekrarlar, alıştırmalar, kavram, problem çözme, yöntem, ilke ve kuralların
öğretiminde kullanılır. Erken çocukluk dönemindeki bir çocuk, bilgisayar klavyesinin tuşlarına basarak
ekrandaki nesneleri sağa, sola, aşağı ve yukarı hareket ettirebilir bu kavramları kazanabilir, ekranda
çeşitli nesneler, renkler ve sayılar üretebilir, nesneleri karşılaştırabilir ve eşleştirebilir, sınıflayabilir,
gruplayabilir, nesneler arasındaki farkları bulabilir, şekiller yaratabilir, bazı zor problemleri çözebilir.
Bu çalışmalar çocukların neden sonuç ilişkisini anlamalarını ve çocukların kendilerine güvenmelerini
sağlar. Bilgisayarlardaki bu programlar sayesinde çocuklar keşfetme olanağına sahip olmakta ve

180

keşfederek öğrendikleri için de daha kolay etkili ve kalıcı öğrenme gerçekleşmektedir. Bilgisayar
destekli eğitimin temelinde oyun bulunur. Oyun çocukların öğrenmelerinde oldukça etkilidir. Bilgisayar
destekli eğitimde de eğlendirerek öğretmek amaçlanmıştır. Çocukların gelişim özelliklerine uygun
hazırlanan bilgisayar oyunları ile çocuk hem eğlenmekte hem de öğrenmektedir.

11.2. Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları Hazırlama
11.2.1. Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarının Planlanmasında Dikkat
Edilecek Noktalar
Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarının planlanmasında nelere dikkat edilir konusuna
geçmeden önce karmaşık öğrenme türlerinden bazılarını açıklayalım.
Thorndike ( Torndayk ) in sınama - yanılma yoluyla öğrenme yönteminin, çocukluk yıllarında
büyük önem taşımaktadır. Thorndike’ a göre birey, herhangi bir konuyu, sürekli olarak sınama - yanılma
yaparak öğrenir. Bir problem karşısında, birey akla gelebilecek bütün yollara başvurur. Bu tür
öğrenmede pek çok uyaran bulunmaktadır. Sınama - yanılma yöntemiyle öğrenmede fert her defasında
başarıya götüren denemeleri tekrar ederek, başarıya götürmeyen denemeleri de oturarak, problemini
çözer.
Sınama- yanılma öğrenmesi, iki biçimde kullanılır;
Direktiften yararlanarak
Taklitten yararlanarak
Direktiften yararlanma konusunda şu deney yapılmıştır.
İki grup öğrenciye kısa sözcük veya sayılar gösterilmiştir. Bunlardan I. Gruba bunları
öğrenmeleri söylenmiştir. II. Gruba ise hiç bir şey söylenmemiştir. Sonunda her iki grupta aynı şeylere
baktıkları halde; II. gruptakiler I. gruptakiler kadar öğrenmemiştir. Kendilerine niçin böyle olduğu
sorulunca, öğrenmeleri için hiçbir şey söylenmediğinden yalnızca baktıklarını bildirmişlerdir.’
Bu deneyden anlaşılacağı gibi, öğrenmenin gerçekleşmesi için mutlaka ne yapılacağını bilmenin
önemi belirtilmektedir.
Sınama- yanılma öğrenmesinin ikinci tipi “taklit yöntemiyle öğrenme” de çocuk tepkilerini
bazen rasgele, bazen de bilinçli olarak seçebilir. Öğretmen, özellikle çocuğun başarıya götürecek, ilk
öğrenmedeki “pekiştirilmiş” tepkilere dikkati çektiğinde, çocuk konuyu daha çabuk öğrenmektedir.
Gestalt psikologlarından Köhler’in deneyleri “kavrayış öğrenmesine” ilgiyi arttırdı. Köhler’in
deneyine konu olan şempanzenin iki bambu ağacını birleştirerek muza erişmesi şempanzenin zekâ
belirtisi yanında, psikologları “birbirine kavrama” veya “kavrayış” ‘ın bir öğrenme türü olabileceğini

181

düşündürdü. Ancak başka deneylerde, bunu doğrulayamamıştır. Daha sonraki deneylerde,
küçüklüğünde değnek veya bambu çubuğu göremeyen şempanzeler aynı davranışı gösterememiştir.
Başka bir deneyde değnekle oynamaya izin verilen şempanzelerin, hepsi sorunu çözdüğü görülmüştür.
Bu deneylerden anladığımız, zihinsel faaliyetlerin oluşabilmesi için mutlaka etkinliklere gereksinim
olduğudur. J. Piaget’nin zekâ ile ilgili düşünceleri yukarıdaki fikri kısmen desteklemektedir.“Kavrayışla
Öğrenme” bireyin eğitiminde oldukça önemlidir. Okulun asıl amacı çocuğa böyle bir yeti
kazandırabilmektir. Bu fikrin eğitiminde uygulanması çocuğun günlük yaşantısında çokça yaşantıya
ihtiyacı vardır. Okuma- yazmaya hazırlık çalışmalarını sürekli uygulamak, çocuğun birçok bilgiyi
edinmesini sağlar. Kavrayışla öğrenme de bol yaşantı edinilerek bireyde bir hazırlık olur. Eğer hazırlık
yoksa kavrayışla öğrenme de olmaz.
Bütün öğrenmelerde olduğu gibi “kavrayış”’da da duyu organlarının yardımıyla edinilen
bilgilerin önemi tartışılmazdır. Çocukta bu bilgiler ne kadar çok ise zeka gibi diğer etkenlerde eşit ise
“kavrayış”da çok olacaktır. Aslında çocuk birçok şeyi bir arada öğrenmektedir. Öğretmen tek bir şey
öğrettiğini zannederken, çocuk başka şeylerde öğrenir.
Çocuk “öğrenme”’ sinde iki veya daha fazla duyu organını kullandığında sonuç daha iyi olur.
Tek taraflı öğrenme şeklinde yalnız okuma ve dinleme söz konusudur. Okuma- yazmaya hazırlık
çalışmalarında geliştirilecek projeler yardımıyla, kavrayış öğrenmesine de imkan verilir. “Sorun çözme”
yöntemiyle bilinçli ve düzenli düşünme ve akıl yürütme yeteneğini arttırarak, aynı zamanda kavrama,
yetisi de gelişmektedir. Etkili öğrenmede konunun anlamlı oluşu: J. Dewey’in, ortaya koyduğu gibi
öğrenmenin etkili olabilmesi için önemli koşullardan biri öğrenilecek konunun “anlamlı” olmasıdır.
Anlamlı ve anlamsız materyallerin öğrenilmelerine ilişkin bir araştırmaya göre materyalin
anlamlılığı arttıkça öğrenmenin de daha kalıcı ve etkili olduğu görülmüştür. Öğretimde olaylar ve
bilgiler düzenli, planlı bir şekilde olmalıdır. Bu durum hem öğretmen anlatırken hem de, yazı
kaynaklarda hazırlanırken böyle olmalıdır. Çeşitli örneklerden, olaylardan başlayarak, çocuğa düşünme
olanakları verilmeli ve sonuç niteliğinde bir fikri çocuğa çıkartmalıdır. Guilford’un yapmış olduğu bir
araştırmaya göre, düzenli veya sıralı şeylerin öğretmenin çok kolay olduğunu ve akılda kaldığını ortaya
koymuştur. Düzen ve plan, çocuğun öğrenmesinde en temel koşuldur, okuldaki öğrenim materyali buna
uygun olduğu takdirde eğitsel değer taşır. Çocuk okuma-yazma hazırlık çalışmalarında da kendi hızına
göre öğrenilirse en etkili biçimde öğrenir.
Okuma yazma hazırlık çalışmalarının planlanmasında ve uygulanmasında dikkat edilecek
noktalar aşağıdaki gibidir;
Okuma, yazma hazırlık çalışmalarından hangisine yer verileceği eğitim programdaki amaçlar
ve kazanımlar doğrultusunda karar verilmeli, ayrıca çocukların ilgileri, ihtiyaçları, yaş ve gelişim
düzeyleri dikkate alınarak planlanmalıdır.
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Okuma, yazma hazırlık çalışmalarının planlanmasında basitten karmaşığa doğru bir sıra
izlenmelidir. Böyle bir öğrenme deneyimi, kavramların öğrenilmesine katkıda bulunur.
Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarının her biri kendi içinde basitten zora doğru
basamaklandırılarak aşamalı olarak planlanmalıdır.
Okuma, yazma hazırlık çalışmaları ve kavram geliştirici çalışmalar bireysel ya da grup
çalışmaları olarak planlanabilir.
Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarının basit anlaşılır bir yönergesi olmalıdır. Çocukların bu
çalışmaları yönergeye uygun olarak yapmaları sağlanmalıdır.
Öğretmenin kalıcı olması için çocuk alıştırmalarda, aktif olmalı, uygulamaları kendi yapmalıdır.
Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları planlanırken öğrenim şartları gelişimin bir alanıyla
sınırlandırılmamalı, çocuğun bütün gelişimine etki etmelidir. Başka bir deyişle, öğretmen, kavram
geliştirici alıştırmayı sunarken bu alıştırmayı, diğer gelişim alanlarıyla birleştirmelidir. Örneğin, Büyük/
küçük kavramını öğretirken, sosyal gelişim alanıyla ilgili, bir öğrenim yaşantısı düşünülebilir. Çocuğun
aile bireylerinin büyük/küçük olarak ayırt edilmesi sağlanır.
Okuma- yazmaya hazırlık çalışmaları planlanmasında öğretmen okulda öğrettiklerini, çocuğun
evdeki deneyimleriyle pekiştirilmelidir. Aile katılımı ve desteği de sağlanmalıdır.
Çocuğun okuldaki başarısına duygusal desteği ailesi tarafından sağlanır. Örneğin, çocuğun
başardığı bir kavram geliştirici çalışma resim vb. evde görülebilecek bir yere asılabilir.
Kavram geliştirici çalışmalar öğrenciye “Hazır olduğu” dönemlerde verilmelidir. Böylece
algılama etkili ve kalıcı olur. Bu nedenle öğretmen her çocuğun gelişim özelliklerini bilmeye
çalışmalıdır.
Çalışmalarda bireysel ya da küçük grup(5-7 kişi) deneyimleri tercih edilmesi alıştırmalardaki
başarıyı arttırır.
Çalışmalarda çocuğun belirli kavramları öğrenmesi, genelleyebilmesi, keşfetme ve tümevarım
yöntemleriyle gerçekleşir. Örneğin, çocuk renk kavramı için sınıflandırmayı öğrenirken önce ana
renklerle ilgilenmelidir. Daha sonra hangi ana renk bir diğeriyle karıştığında oluşan her bir ara rengi
öğrenmelidir. Renklerin arasındaki ortak ve farklı özellikleri görebilmeli, sonra sıcak ve soğuk renk diye
tekrar sınıflandırılabilmelidir.
Çocuk akranlarının temposuna göre değil; kendi hızına göre çalışmalara katılmalıdır. Normal
çocukların gelişimindeki bireysel farklılıkları göz ardı edilmemelidir. Her çocuk kendi gelişim düzeyine
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göre çalışmaya teşvik edilmelidir. Okulöncesi dönemde bu çalışmalar sırasında da “Akranlarıyla aynı
hız ve gelişimde olmak veya lider olmak için yarışmak” düşünceleri gerçekçi değildir.
Öğretmen çocuklara çalışmalara başlamadan önce “Nasıl Yapılacağı” ile ilgili bilgi verilmelidir.
Böylece çocuk, kendinden bekleneni bilecek (Amacı) davranışının, nedenli doğru/yanlış olduğunu
bilirse zamanı iyi kullanacak veya çok çalışacak ve yaptığı işlemlerde daha güvenli olacaktır.
Çalışmalarda çocuğa, özellikle başladığı bir işi bitirme alışkanlığı kazandırılmalıdır. Bir işe
başlama ve bitirme alışkanlığını kazanan çocuk başarı elde etmenin doyumunu hissedecektir. Öğretmen,
her çocuğa bitireceği kadar ve kolay alıştırmalar vermelidir.
Çocuğun güdülenmesi, öğrenmesini önemli ölçüde etkiler. Öğrenmeye hazır olmanın yanında,
çocuk kendinden ne beklediğini bilirse, telaşa ve paniğe kapılmayarak güven duyacaktır. Öğrencinin
uğraştığı çalışmaların, kendisine ne kadar yararlı olduğunu bilmesi ve güven duyması güdülenmeyi
arttıracaktır.
Çalışmalarda güdülenme düzeylerini aşırı arttırmak doğru değildir. Bu durum çocukta duygusal
bir gerilim, baskı yaratacak, öğrenmeyi engelleyici olacaktır.
Öğretmen, öğrenim yaşantılarını düzenlerken mümkün olduğunca çocuğun başarabileceği
biçimde düzenlenmelidir. Verilen alıştırmalar sürekli zor olursa, çocukta isteksizlik oluşacaktır.
Çocuk bazen çalışmalarında başarısızlıkla karşılaşacaktır. Çocuğun başarısızlık karşısında
gayretini sürdürmesi kişiliğine, geçmişindeki başarılarından edindiği öz güven duygusuna, anne
babasının öğretmenlerinin onun gayretine karşı gösterdiği tutuma bağlıdır.
Düzenlenen öğrenim yaşantıları kavram gelişimini desteklemeli, bilinenden, bilinmeyene (Yeni
durumlara), somut deneyimlerden, soyut kavramlara doğru hazırlanmalıdır. Okulöncesi çağında çocuk,
somut düşünme dönemindedir. Ancak beş duyu ile algıladıklarını ilişkilendirebilir. Bu dönemde soyut
düşünmeye eğilim yeterli değildir. Çocuk yalnızca “Matematik” ve “Dil” simgelerini tanımaya başlar.
Çocuğun yaşayışına bulunduğu çevreye edindiği deneyimlere uygun materyaller ve araştırmalar
kavram oluşmasına katkısı daha fazladır.
Her çocuğun kendine ait öğrenme biçimi vardır. Birine uygun olan diğerine zor gelebilir.
Çalışmalarda öğrenmenin sonucundaki kazanımlardan daha çok öğrenme sürecinin daha önemli
olduğunu söyleyebiliriz.
Örneğin, Çocuk bir sorununu çözerken, (Deneme, yanılma, sistematik çözümler vb. ) ne şekilde
çözeceği olumlu veya olumsuz sonuç elde etmesinden daha önemlidir.
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Okuma- Yazmaya Hazırlık Çalışmalarının Özelliklerine Uygun Araç- Gereçler
Öğrenme ve eğitimin önemli aşamalarından biri de çocuğun okulda neler öğrenmesi
gerektiğidir.
Okuma- yazmaya hazırlık çalışmalarını oluştururken çocuğu merkeze alıp, önceleri üç boyutlu
çalışmalarla (Çocuğun parmağını kendi bedeni üzerinde, sonra havada farklı zeminlerde değişik şekiller
oluşturur.) daha sonra tek boyutlu çalışmalarla; yani kağıt üzerine kalem ve pastel mum boya ile
yapılacak kavram gelişimlerine yardımcı ve konularla ilgili faaliyetlerdir. Bu çalışmalar; olayları,
nesneleri tanıma, eşleştirme farklılıkları ayırt etme, parça-bütün, olay sıralaması ve sınıflandırma gibi
etkinliklerdir.
Okuma- yazmaya hazırlık çalışmalarının özelliklerine uygun araç-gereçler çocuğun yaş,
olgunluk ilgi, ihtiyaç ve gelişim düzeyine göre belirlenmelidir.
Öğretmen, eğitim yılı başlarken yapacağı planlamalarda, amaçlara uygun araç- gereçleri de
düzenlemelidir. Çocuğun bütün yeterlilik alanları dikkate alınarak hazırlık oluşturulur.
0-6 yaşlarında çocuk bir taraftan topluma uyum sağlamaya, diğer yanda benliği gelişmeye
başlar. Bu dönemde kullanılabilecek araçlardan biri de tahta, beyaz ve renkli tebeşirler veya kalemlerdir.
Çocuk bu aracı uzun süre kullanabilecektir.
Okuldaki araç-gereçler, çocuğun gelişimine uygun, dayanaklı, tehlike içermeyen, ekonomik
olan (Okulda ya da evde hazırlanabilen) gerektiğinde satın alınabilecek türde olmalıdır.
Okuma- yazmaya hazırlık çalışmalarının özelliklerine uygun, araç-gereçler ne çocuğun ilgisini
çekmeyecek kadar basit ne de gelişiminin çok üstünde olmalıdır.
Çocuğun eğitimine oldukça katkısı olan bu araç gereçleri özenli bir şekilde kullanımı da
öğretilmelidir. Bu tür araç gereçler konulara göre, sık sık değiştirilmeli, sınıftaki rafların düzenlenmesi
de çocuğun ilgisini çekebilmelidir.
Araç- gereçler sağlam malzemeden, özellikle kavram geliştirici oyunlar, tahta veya mukavvadan
hazırlanabilir. Ayrıca artık malzemelerden de (Deri, vinlex, pazen, fötr, vb.)
Kavram geliştirici oyuncaklar tahtadan hazırlanıyorsa iki kat açık renkli boya ile boyanmalı.
Kuruyunca istenen çalışma, yağlı boya ile tamamlanmalıdır.
Araç- gereçler, basitten zora doğru bir sıra izlenerek hazırlanmalıdır. Kavram geliştirici
çalışmalar için seçilen resimler, sade, kolay ve anlaşılır olmalıdır.
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Kavram geliştirici oyuncağın yapımında mukavva kullanılıyorsa, resimlerini sulu boya, guaj
boya, keçe uçlu kalemle de boyanabilir.
Kavram geliştirici çalışmalar için hazırlanan araç-gereçler fazla renkli, karışık şekilde
boyanmamalıdır. Bazen, hazırlanan araç gereçlerde iki renk kullanmak daha etkili olacaktır. Örneğin;
siyah- beyaz vb.
Bu etkinlikleri hazırlarken, dayanıklı malzemelerden ahşap ya da karton kullanılabilir. Kartonun
çift kat kullanılması zamanla kıvrılmalarını önler.
Hazırlanacak oyun araçlarının boyutları kullanıma uygun olmalıdır. Çocuk için tehlike
içermedikçe, çeşitli büyüklükte hazırlanabilir.
Araçlara çizilen resimler karmaşık olmamalıdır. Sade, anlaşılır, çocuğun algılayabileceği
nesnelerin resimleri çizilmelidir.
Karton veya tahta malzeme üzerine eski dergi ve hikaye kitaplarındaki resimler kesilerek
yapıştırılabilir.
Ahşap malzeme de kullanılan boyaların sağlığa zararlı olmamasına dikkat edilmeli, vernik
kullanılmamalıdır.
Okuma- yazmaya hazırlık çalışmalarının özelliklerine uygun araç- gereçler şunlar olabilir:
Çeşitli geometrik şekillerde plastik bloklar
Birbirine geçme veya üst üste yığmada kullanılabilen çeşitli renklerde ve boylarda plastik
kalıplar
Çocukluların algılama gücünü geliştiren oyuncaklar
Plastik harfler ve rakamlar
Manyetik harfler ve rakamlar
Karton harfler ve rakamlar
Harfler ve rakamları içeren lastik mühürler
Basit sözcüklerin yazılı olduğu karton levhalar
Çeşitli bulmaca oyuncakları
Matematik sayı kavramları için gerekli araçlar( Renkli çubuklar, boncuklu sayı tahtası, saat
öğrenmek için masa saati, abaküs... )
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Bilimsel oyuncaklar ( Mıknatıs, büyüteç, dürbün vb.)
Resimli ekleme oyuncaklar
Çeşitli tahta oyuncaklar ( Birbirine geçmeli )
Kurgu oyuncaklar ( Ekleme oyuncaklar, tahta küpler )
Minyatür oyuncaklar (Özellikle yataktan kalkamayacak hasta çocuklar için uygulanır.)
Kavram geliştirici kitaplar
Kavram geliştirici çalışmaların çocuğun zihin gelişimine etkileri:

Okulöncesi dönemde

çocuğun kavram gelişimi başlamaktadır. Bu yıllardaki öğrenim şartları, algısal (Ussal) bilişsel ve
düşünsel yeterlilik bakımından çok önemlidir. Örneğin okuma- yazma hazırlık çalışmalarını
düzenlerken geometrik şekillerden de yararlanmalıyız. Çocuk böylelikle çevresindeki nesneleri,
varlıkları, şekil ve büyüklük yönünden daha kolay kavrayabilecektir. Çocuk uzay kavramını hem kendisi
etkin olarak (Hareket ederek) hem de çevresindeki canlı cansız varlıkların hareketlerinden kazanır.
Anlaşıldığı gibi çocuğun çevresindeki her türlü varlıkla etkinlik yapmasının ne kadar olumlu
eğitici değer taşıdığını görebiliriz. Yapılan araştırma sonuçlarına göre uzay kavramı, zaman kavramına
göre daha hızlı gelişmektedir. Bu durum, çocuğun yürümesi ve konuşmasıyla birlikte artar.
Yeni doğan bebekler bir nesnenin, varlığın uzak veya yakın oluşunu önce “dokunma”
duygusunun yardımıyla öğrenir. Yine yapılan araştırmalarda 1 yaşını dolduran çocuğun, “yakın” ,
“uzak”, “ön”, “arka” gibi uzayla ilgili kavramları anlayabildiği görülür. Bazen; çocuk hayal kırıklığı da
yaşayabilir. Örneğin 2 yaşındaki bir bebeğin, gökyüzündeki ayı gördüğünde onu tutmak için kolunu
uzattığı görülür. Çocuk, 2 yaşını tamamladığında, nesneleri ve şekilleri; boyları ve kenar çizgileri
yardımıyla tanımaktadır. Stern ve arkadaşlarının yaptıkları bir araştırmada 13 aylık ve 15,5 aylık
çocukların dokuz kişilik bir grup içinde önceden tanıdıkları bir insanı ayırt edebildiklerini tespit etmiştir.
Çocuğun nesne, obje ve şekillerle karşılaşması, onlarla meşgul olması, merak etmesi, sorular sorması,
nedeniyle istenen kavrama sahip olduğu anlaşılır. Şekillerle ilgili kavramda da “Somuttan Soyuta”
ilkesiyle hareket etmek “gözlem”, “Deney” ve “Yaparak, Yaşayarak” öğrenme yöntemleri önemlidir.
Okul öncesinden başlayarak, okuma, yazmaya hazırlık çalışmalarında da “Tüme varım” yöntemi daha
çok kullanılmaktadır.
J. Kühler’e göre çocukta işlem kavramının gelişmesi; çocuk doğduktan 1-2 yıl içinde, bir şeyin
az, ya da çokluk fikrine sahip değildir. Ancak nesnelerin miktarlarındaki değişikliğin farkına
varmaktadır. Okulöncesi dönemde çocuk “azlık” ve “çokluk” fikrini öğrenmektedir.
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Çocukta sayı kavramı başlangıçta somuttur, yaş ilerledikçe, bu kavramlar soyut bir biçim alır.
Çocuk eşya ve oyun araçlarının artması ya da eksilmesinden, toplama ve çıkarma işlemlerinin
öğrenmesinde rolünün olduğu sanılmaktadır. Okulöncesi çocuğuna, sayı ya da işlem kavramlarını somut
olarak öğretebiliriz. Çocuğun 1 sayısını öğrenebilmesi; 1 defter, 1 elma, 1 çorap, 1 tavuk, vb. somut
örnekleri kavramasından sonradır. Çocukta sayı kavramını güç gelişir. Öğretmen, öğretim programını
hazırlarken bu özelliği göz önünde bulundurmalıdır.
Okulöncesinde çocukların seviyelerine göre; kazandırılacak bilgi ve alışkanlıklar çocuğun
çevresini tanımasıyla başlar. Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları yardımıyla doğal ve toplumsal hayatla
ilgili olayları öğreterek çocuğun zihnini zenginleştirebiliriz. Çocuğun edindiği bilgiler yardımıyla
davranışlarını olumlu olarak değiştirdiğinde, iyi alışkanlıkları kazanmış olacaktır. Kavram geliştirici
oyuncaklar ve çalışmalar, çocuğun dikkat süresini ve yoğunluğunu arttırır. Eğitici oyuncaklar, sayıları
tanımaya, birbirinden farklı ve benzeyen nesneleri, şekilleri ayırabilme, sıralama gruplandırmada da
yardım ederler. Bu tür oyuncaklarla matematik kavramları, renk, şekil, biçim kavramlarının gelişmeleri
kolaylaşır. Çocuğun gözlem yeteneği artar. Olayların gelişmesinde görsel algılamayla birlikte, mantık
sırasına kavrayabilmelerine yardım eder. Kavram geliştirici oyuncaklar, algılama, anımsama, parçabütün, çözümleme, araştırma, keşfetme, bağlantı kurma, benzerlik ve farklılıkları ayırt etme görme
duyusu ile ayrım yapabilme, zihinde canlandırma yeteneğini geliştirerek kalıcı öğrenmeyi sağlar.
Matematiksel kavramlar çocuğun hayatında vazgeçilmezdir. Okulöncesi çocuğunun ilkokula
başlamadan evvel, matematiksel kavramlarla ilgili yeterince yaşantısı mevcuttur.
Çocuğun eğitimde başarılı olmasının koşullarından en önemlisi ilkokula yeterli okul
olgunluğuna erişmiş olarak başlamaktır. Bu sebeple erken çocukluk döneminde okuma yazmaya hazırlık
çalışmalarını hazırlamak ve uygulamanın eğitsel değeri çok önemlidir.
Kavram oluşturma: Çocuk çevresindeki insanları, nesneleri ve düşüncelerin ne şekilde benzer
ve farklı olduklarının daha iyi görmeye başladığında somut nesne ve durumların arasındaki ilişkileri de
anlamaya başlar.
Bu durum çocuğun kavramları anlayabilmesi oluşturabilmesi genelleme yapabilmesi için
gerekli ön koşuldur. Örneğin “Hayvan” ve “Dört” kavramını geliştirirken çocuk, bahçede gördüğü iki
kedi iki köpek var diyerek başlar. “Bahçede dört hayvan var.” diyebilmesi için önce daha genel olan
‘Hayvan’ kavramını algılaması ve öğrenmesi gerekir. Ancak daha ileride iki ile iki şeyin dört
olabileceğini artık öğrenir.
Erken çocukluk eğitimi veren kurumların programlarının önemli bir kısmı çocuğun kavram
oluşturması için düzenlenmiştir.
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Küçük yaştaki çocuğun, nesnelerin yapısını özellikleriyle ilgili fikirleri çok basit kavramlara
dayanır. Çocuğun yaşı ilerledikçe sayı, zaman, büyük, küçük kendini ve başka insanlarla ilgili
kavramları da farklılaşır. Örneğin, beş yaşındaki bir çocuğun öğretmenle ilgili ilk yaşantıları olumsuz
ise ‘Öğretmen’ kavramı da olumsuz şekillenir. Çocuk ilkokula başladığında öğretmene öğrenmeye ve
okula karşı tutumu olumsuz olabilir.
Çocuğun kavramlarını nedenli zamanında geliştirmiş olduğunu anlamak, gelecekteki okul
başarısını gördüğümüzde öğrenebiliriz. Çünkü çocuğun çevresindeki her nesneyi, durumu doğru
algılayıp öğrenmesi ilerideki akademik başarısını ışık tutacaktır. Matematik, okuma gibi becerileri
kazanması önceden zamanında oluşturacağı kavramlarla oluşur. Bu nedenle erken çocukluk döneminde
kavramlar ve öğrenme şekilleri ciddiye alınmalıdır. Anaokulları eğitici personelinin çocuğa bütün
kavramları öğretici olanakları sağlamaları çok önemli, eğitsel bir görevdir.
Çocuğun çevresindeki nesneleri olguları olayları doğru düzenleyebilmesi tüme- varım yöntemi
ile gerçekleşir. Çocuğun alıştırmalarla kazandığı deneyimler ilerideki okul başarısını olumlu yönde
etkileyecektir.
Öğrenciye Etkinlik 2: Soru Turu: Öğrencilerin boş kâğıtlara konuyla ilgili sorularını ya da
üzerinde durulmasını istedikleri konuları, kavramları (Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarının
planlanmasında dikkat edilecek noktalar, bu çalışmaların özelliklerine uygun araç-gereçler, yine bu
çalışmalar için uygun etkinlik hazırlama konuları) yazmaları istenir. Her öğrenci kâğıdını sol tarafındaki
arkadaşına iletir. Öğrencilerin kendilerine gelen soru ya da kavramla ilgili düşüncelerini kâğıda
yazmaları istenir. (İhtiyaç duyanlar kaynaklara bakabilir ve onlara ne yapacağını düşünecek kadar
zaman tanınır.) Öğrenciler kâğıdını tekrar kendi solundaki arkadaşına verir. Öğrenciler soruyu ve önceki
arkadaşının yazdıklarını incelemesi ve kendi düşüncelerini eklemesi istenir. Bu işlem tur
tamamlanıncaya kadar (Kâğıtlar soruyu yazan öğrenciye ulaşıncaya kadar) sürer. Sorular ve cevaplarla
ilgili tartışılacak noktaların sınıftaki öğrencilerin tamamı ile tartışılır.
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Uygulamalar
Okuma-yazma hazırlık çalışması planlayınız.
Okul öncesi eğitim kurumunda bir okuma yazma hazırlık çalışması izleyiniz.
Dikkat ve bellek çalışmasıyla ilgili planlama yapınız.

190

Uygulama Soruları
Okuma yazma çalışmalarının çocuğun gelişimine önemini açıklayınız.
Okuma yazma çalışmalarını açıklayınız?
Fonolojik duyarlık çalışmalarını açıklayınız.
Görsel algı çalışmalarını açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Okuma-Yazmaya Hazırlık Çalışılmaları
Okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları çocukların ilköğretime geçişini kolaylaştırmak, hazır
bulunuşluluk düzeylerini artırmak amacıyla yapılan etkinlikleri içermekte, asla okuma ya da yazma
öğretmek amacını taşımamaktadır. Bu çalışmalar yalnızca son aylara yoğunlaştırılmamalıdır.
Okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları tüm yıl içinde, çeşitli etkinliklerde gerçekleştirilmelidir.
Aşağıda verilen çalışmalar ilköğretime hazırlık çalışmalarının bir bölümünü oluşturmaktadır.
• Görsel algılama çalışmaları
1. El-göz koordinasyonu
2. Şekil-zemin ayrımı
3. Şekil-sabitliği
4. Mekânda konum
5. Mekânsal ilişkiler
• İşitsel algı çalışmaları ( Fonolojik duyarlılık )
1. Dinleme
2. Konuşma
3. Sesleri ayırt etme
4. Seslerle nesneleri ya da nesne resimlerini eşleştirme
• Dikkat ve bellek çalışmaları
• Temel kavram çalışmaları
• Problem çözme çalışmaları
• El becerisi çalışmaları(Çizme, boyama, kesme, katlama, yoğurma, yapıştırma vb.)
• Özbakım becerilerini geliştirme çalışmaları
• Güven ve bağımsız davranış geliştirme çalışmaları
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12. OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE SANAT ETKİNLİKLERİNİ
PLANLAMA VE UYGULAMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu derste, Sanat etkinlikleri, boya, kolaj, kağıt ve yoğurma maddeleriyle yapılan
çalışmaları, bu çalışmaların çocuğun gelişimine etkisi üzerinde durulacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Sanat ve yaratıcılık arasında nasıl bir bağ vardır.
2. Sanat ekinliklerin çocuğun gelişime faydaları nedir.
3. Sanat etkinliği çocuğun kendini özgün bir şekilde ifade etmesine faydası nelerdir.
4. Tuz seramiği nasıl yapılır.
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Anahtar Kavramlar








Sanat
Kolaj çalışmaları
Yaratıcılık
Yoğurma maddeleri
Tuz seramiği
Kil hamuru
Resim
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Giriş
Sanat etkinlikleri boya, kolaj, kağıt, ve yoğurma maddeleri çalışma etkinliklerini kapsar.
Sanat çalışmaları, gün içinde çeşitli formlarda çocuklar için etkili bir öğrenme fırsatı olarak da
kullanılabilir. Sanat çalışmalarından, eğitim programındaki kazanımlara ulaşmada teknik
olarak da yararlanılabilir. Çok sayıda sanatsal teknik kullanılarak yapılabilecek çalışmalar
vardır. Bu çalışmaların günlük plan içinde yer alması beklenir. Sanat etkinliklerinde çocuklar,
malzemeleri istedikleri gibi kullanarak ve yaratıcılıklarını ortaya koyarak bir eser meydana
getirirler.
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12.1. Sanat Etkinlikleri
Sanat çalışmaları, gün içinde çeşitli formlarda çocuklar için etkili bir öğrenme fırsatı
olarak da kullanılabilir. Sanat çalışmalarından, eğitim programındaki kazanımlara ulaşmada teknik
olarak da yararlanılabilir. Çok sayıda sanatsal teknik kullanılarak yapılabilecek çalışmalar vardır. Bu
çalışmaların günlük plan içinde yer alması beklenir. Sanat etkinliklerinde çocuklar, malzemeleri
istedikleri gibi kullanarak ve yaratıcılıklarını ortaya koyarak bir eser meydana getirirler.
Sanat çalışmaları bazen tek başına yapılabildiği gibi bazen de diğer etkinliklerin tamamlayıcısı
olarak yapılabilir.
Sanat etkinlikleri okul öncesi eğitimde önemli bir yer tutar. Okul öncesi eğitim kuramlarında
yer alan sanat etkinlikleri; yoğurma maddeleriyle çalışma, boya çalışmaları, kâğıt işleri ve kolaj
çalışmalarını kapsar.

Sanat etkinliklerinin çocukların gelişimine olan yararları:
Kendini ifade etme, seçim yapma, karar verme yeteneklerini geliştirir.
Araç gereçleri kullanırken yeni fikirler edinir, yeni kavramlar öğrenir ve duygusal yetilerini
geliştirir.
Kendini sözlü olarak ifade etmeyi öğrenir, dil becerilerini geliştirir.
Yardımlaşma, paylaşma, grupla çalışmayı öğrenir, toplumsal kavramlar edinir.
Kendi işini kendi planlamayı, uygulamayı ve sonuçlandırmayı başarır. Özgür davranmayı
öğrenir.
Göz-el eş güdümünü sağlar.
Küçük ve büyük kas gelişimine yardımcı olur.
Çevresindeki güzellikleri, biçim, renk, doku gibi kavramları ayırt etmeyi ve değerlendirmeyi
öğrenir.
Çevresine ve doğaya olan duyarlılığını geliştirir.
Duygusal rahatlama sağlar.
Zamanını yapıcı şekilde değerlendirir, zevkli uğraşlar edinir.
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Sanat etkinliklerinin çocuklara yararlı olabilmesinde öğretmenin bu etkinliklerdeki
rehberliği çok önemlidir. Etkinlikler sırasında öğretmen;
•

Çocukları yaratıcılığa yöneltmeli ve yapıcı olmalıdır.

•

Eğitici ve rahat olmalıdır.

•

Gerektiği zaman ve yerde çocuğun başarısına destek olmalıdır.

•

Çocuğun çalışmalarına karşı gerçeğe dayalı ve içten övgülerde bulunmalıdır.

•

Günlük program içinde resim ve el işi etkinliklerini önceden planlamalıdır. Araç gereç,

yer, temizlik ve süreyi ayrıntılı olarak uygulamaya koymalıdır.
•

Çevre ve doğaya çocukların ilgisini çekmelidir.

•

Çocukları engellemeyecek biçimde yanlarında bulunmalı, sakin bir şeklide onları

dinlemelidir.
•

Her çocuğu kendi ilgi beceri ve gelişim düzeyine göre değerlendirmelidir.

•

Çocuklar arasında kıyaslamalar yapmamalıdır.

•

Çocukların yaptığı etkinlikleri titizlikle saklamalı, günü gününe kurumun belli

yerlerinde sergilemeli, üzerlerine adlarını ve günün tarihini yazmalıdır.
•

Etkinlik süresi ve yerindeki kuralları önceden sade ve açık olarak anlatıp, tutarlı biçimde

uygulamalıdır.
•

Etkinliklerin hazırlanması, temizlik, düzenleme gibi konularda çocukların yardımını

istemelidir.
•

Örnekler yapmak ve önerilerde bulunmak yerine, araç-gerecin kullanılmasını

açıklamalıdır.
•

Etkinlik biterken çocuklara etkinliğin bitmesine çok az süre kaldığını belirtmeli,

yeterince uyarmalıdır.
Sanat etkinliklerinde kullanılan malzemelerin gelişigüzel seçilmemesi gereklidir. Gelişigüzel
seçilen malzemeler, çocukların ilgi ve gereksinimlerini karşılayamaz. Öğretmen kullanılacak malzeme
konusunda iyi bir seçici olmanın yanı sıra yaratıcı da olmalıdır. Araştırmacı ve yaratıcı bir öğretmen,
etkinliklerle ilgili yeni malzemeler bulabilir yeni yöntem ve teknikler geliştirebilir.
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Sanat etkinlikleri, artık malzeme kullanımına oldukça uygundur. Etkinlikler sırasında
çocukların kullanacağı önlükler, yetişkinlerin eski gömlek ve bluzlarının kolları kesilerek yapılabilir,
Parlak renkli kumaş parçaları, ipler, yünler, kurdele parçaları, yaldızlı kâğıtlar, paket kâğıtları, kutu
kâğıtları, yumurta kartonları, renkli gazete ve dergiler, kömür parçaları, artık tebeşir gibi malzemeler
etkinliklerde kullanılabilir.

12.2. Sanat Etkinliklerinin Çeşitleri
Günlük eğitim programında, serbest zaman etkinlikleri içerisinde özelliklerine göre
farklı teknikler gerektiren sanat etkinliklerinden; yoğurma maddeleriyle çalışma, kağıt çalışmaları, boya
çalışmaları ve kolaj çalışmaları her gün düzenli olarak aynı anda çocuklara sunulması gereken
etkinliklerdir.
Yoğurma Maddeleri
Yaratıcılık, duygusal doyum el ve parmak kaslarının gelişmesini sağlayan hayal gücünü
geliştiren çocuğun eline alıp şekillendirdiği maddelere yoğurma maddeleri denir. Okul öncesi eğitim
kurumlarına en ucuz ve en kolay yoldan sağlanan malzeme, yoğurma maddeleridir. Okul öncesi eğitim
kurumlarının vazgeçilmez malzemelerindendir. Okulun ilk günlerinde çocuğa tuz seramiği verilir.
Çünkü çocuk yumuşak materyallerle oynamaktan, yoğurmaktan ve değişik şekiller yapmaktan çok
hoşlanır. Çocuk gelişip beceri kazandıkça tuz seramiği yerini diğer yoğurma maddelerine bırakmalıdır.
Yoğurma maddeleri, çocuklara üç boyutla çalışabilme imkânı veren malzemelerdir. Çocuklara verilecek
yoğurma maddeleri renklendirilebilir ya da olduğu gibi verilir.
Sanat çalışmaları sırasında tuz seramiği, kil, plasterin, talaş hamuru, kâğıt hamuru, cam macunu
ve mum gibi yoğurma maddeleri çocukların gelişim özelliklerine uygun artık materyallerle birlikte
kullanılabilir.
Çocuklar yoğurma

maddelerini kopararak, mıncıklayarak, yuvarlayarak, düzleştirerek

şekillendirir ve onlarla üç boyutlu çalışmalar yaparlar. Çocuklar yoğurma maddeleriyle yaptıkları
çalışmalarda belli aşamalardan geçerler. Bu aşamalardan geçme süresi, onlara tanınan fırsatın sıklığı ve
kalitesiyle ilgilidir. Yoğurma maddeleri kolay şekil alabilecek yumuşaklıkta, yapışmayan, kuruduğu
zaman şekli bozulmayan, gerektiğinde renkli kullanılabilecek özellikte olmalıdır. Çocukların bu
çalışmalara ilgisini artırmak ve yaratıcılıklarını geliştirmek için yoğurma maddeleriyle birlikte, küçük
yuvarlak sopalar, pasta ve kurabiye kalıpları, kuru yemiş kabukları, düğmeler, boncuklar, küçük
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mukavva ve plastik kutular, rulolar, renklendirilmiş makarnalar, makaralar, tül gibi gözenekli kumaş
parçaları, renklendirilmiş kürdanlar, şişe kapakları, ağaç kabukları, kozalaklar gibi artık materyallerden
yararlanılabilir. Öğretmen artık materyallerin hepsine aynı gün yer vermek zorunda değildir.
Malzemelerin bulunma durumuna göre farklı günlerde değişik malzemeler verebilir.
Öğretmen çocukları, yoğurma maddeleriyle çalışırken özgür bırakmalı, çocukların ürünlerini
saklamalı ve ürünleri üzerinde onlarla birlikte konuşmalıdır. Çocuklar istediklerinde yaptığı ürünleri
kurutarak saklayabilirler.

Yoğurma maddelerinin çocuğun gelişimine etkileri:
•

Çocukların duygusal doyuma ulaşmasını ve sıkıntılarından kurtulmasını sağlar.

•

Çocuklara hoşça vakit geçirterek eğlendirir.

•

Çocukların sosyalleşmesine yardım eder.

•

Bazı olumsuz duyguların (saldırganlık gibi) olumlu yöne yönelmesini sağlar.

•

EI ve parmak kaslarını geliştirir.

•

Çocukları yaratıcılığa sevk eder. Yaratıcı düşünme yeteneğini geliştirir.

•

Çocukların sanata karşı ilgileri, yoğurma maddeleri ile artar ve yeteneklerini ortaya

•

Yoğurma maddeleri ile çalışan çocuklar bazı becerilerini geliştirirken, aynı zamanda

çıkarır.

düşünürler, yeni buluşlar ortaya koyarlar ve kendilerine güvenleri artar.
•

Bir işe başlama ve sonuçlandırma gerçekleşeceğinden sorumluluk duygusunun

gelişmesine yardım eder.

Yoğurma maddeleri ile çalışırken dikkat edilmesi gereken noktalar:
•

Çalışılacak masa kolay temizlenen türden seçilmelidir veya masaya düz renk muşamba

ya da naylon örtülebilir.
•

Yoğurma maddeleri ile çalışırken çocukların ilgisini çekmesi ve onları yaratıcılığa sevk

etmesi için oklava, merdane, çeşitli kutu kapakları, plastik pasta kalıpları, makaralar, yassı tahta
parçaları, çubuklar vb. verilebilir.
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•

Çocuklar çok iyi yönlendirilmeli ve kopya edilebilecek modeller verilmemelidir.

•

Yoğurma maddeleri elma büyüklüğünde yuvarlaklar halinde verilmelidir.

•

Kıvamı ele yapışmayacak şekilde olmalıdır.

•

Yukarıdaki malzemelerin yanı sıra bol miktarda artık malzeme (makaralar,

mercimekler, yünler, kibrit çöpleri) de bulundurulmalıdır.

Yoğurma Maddesi Çeşitleri
•

Tuz seramiği

•

Kâğıt hamuru

•

Talaş hamuru

•

Macun

•

Kil hamuru

•

Mum

•

Plastirin

Bu yoğurma maddelerinden en pratik şekilde hazırlanan, en ekonomik olan ve en çok kullanılan
tuz seramiğidir.
1) Tuz Seramiği: Ekonomik ve kolay hazırlanan bir yoğurma maddesidir. Sadece anaokulunda
değil evlerde de kullanılabilir. Çocuk hamuru önce mıncıklamaya sonra yuvarlak toplar yapmaya, yılana
benzer şekiller oluşturmaya başlar. Tuz seramiği doğal rengi ile olduğu gibi içine boya katılarak renkli
olarak da hazırlanabilir. Böylece daha ilgi çekici hale getirilebilir. Tuz seramiği çeşitli şekillerde
hazırlanabilir.
-Pişirilmeden hazırlanan tuz seramiği
Malzemeler:
2 çay bardağı un
1 çay bardağı tuz
1 çay bardağı su
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1-2 damla sıvı yağ
Zararsız toz boya
Geniş bir kap
Hazırlanışı:
Geniş bir kap içinde un, tuz ve su (1-2 damla sıvı yağ) karıştırılır. Su azar azar ilave edilir.
Renkli hamur hazırlanmak isteniyorsa zehirsiz toz boya da ilave edilebilir.
Karışım yoğrularak kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edilir. Hamurun ele
yapışmayacak kıvamda olması gerekir. (Eğer hamur ele yapışıyorsa biraz un, katı olmuşsa biraz su
katılabilir.)
Elde edilen hamur elma büyüklüğünde, parçalara ayrılır.
Parçalara ayrılan hamur çocuğa verilerek şekil yapması istenir. Şekillendirme sırasında artık
malzemeler de kullanması istenebilir (ipler, kibrit çöpü, fındık kabuğu gibi.)
Şekillendirilmiş tuz seramiği renksiz ise kuruduktan sonra sulu boya ile çocuk tarafından
boyanarak canlı bir görünüm de elde edilebilir.
-Pişirilerek hazırlanan tuz seramiği
Malzemeler:
•

2 Çay bardağı nişasta

•

4 çay bardağı kaynar su

•

4 çay bardağı tuz

•

Toz boya Hazırlanışı:

Nişasta ve toz boya karıştırılır. Karıştıra, karıştıra kaynar suya katılır. Pütürleri gittikten sonra
karışım kaşığın etrafında top halinde toplanmaya başlayıncaya kadar benmaride pişirilir. Bu malzeme
çok çabuk koyulaşacağından fazla pişirilmemeye özen gösterilir. Karışım sertleşmeye, katılaşmaya
başladığında sıcak su ilave edilir. Ateşten indirilip toplanan hamurlar yuvarlak halinde çocuklara verilir.
Çocuk oynamaya başladığında ellerine yapışırsa çocuğun ellerine biraz nişasta serpilir.
Hamur renksiz ise kuruduktan sonra boyanıp verniklenerek saklanır.
-Tuz Seramiği Malzemeler:
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•

l bardak tuz

•

2/3 bardak su ile karıştırılır.

•

1 bardak soğuk su

•

1 bardak mısır nişastası Hazırlanışı:

1 bardak tuz, 2/3 bardak su ile karıştırılır. Kaynama noktasına gelinceye kadar ateşte pişirilir.
Nişasta soğuk suda eritilir ve hızlı hızlı çırparak sıcak karışıma eklenir. Bu karışım elle toplanacak
hamur kıvamına gelinceye kadar yoğrulur. Hamuru esnekleştirmek için gerektiği kadar su damlatılarak
yeniden yoğrulur. Bu tuz seramiğinden çocukların yaptığı yapıtlar kuruduktan sonra boyanabilir.
Okul öncesi eğitim kuramlarında tuz seramiği ve kilden başka yoğurma maddeleri de kullanılır.
Fakat çocukların değişik materyallerle tanışmaları için kâğıt hamuru, talaş hamuru, macun, plasterin
gibi malzemeleri kullanmakta yarar vardır. Kâğıt hamuru gazete kâğıdından, tuvalet kâğıdından, grafon
kâğıdından hazırlanabilir.
2) Kil Hamuru: Okul öncesi eğitim kuramlarında kullanılan maddelerin başında gelir. Toz veya
hamur halinde hazırlanmış kil hamuru piyasadan satın alınabilir. Eğer iyi koşullarda saklanırsa defalarca
kullanılabilir
Hazırlanışı:
Toz halindeki kil su ile karıştırılarak ele yapışmayacak kıvamda hamur yapılır. Ele yapışıyorsa
sulu hazırlanmış demektir. Üç boyutlu çalışmalar için kil uygun bir malzemedir.
3) Kâğıt Hamuru: Kâğıt hamuru ile çalışma büyük yaş gruplarında daha başarılı olur. Hamurun
hazırlık aşamasına çocukların da katılımı sağlanabilir. Kâğıtların iyice erimesine ve hamurun
dağılmamasına dikkat edilmelidir.
Malzemeler:
•

3 tabaka gazete kâğıdı

•

1 bardak formika zamkı

•

1 bardak un ya da nişasta Hazırlanışı:

Kâğıtlar elle çok küçük parçalara ayrılır. Yumuşayıncaya kadar su içinde pişirilir. Hamur halini
aldığı zaman suyu süzülür. Soğuduğunda elle suyu sıkılır. Zamk, un veya nişasta ilave edilerek yoğrulur.
İstenirse boya ilave edilir. Boya ilave edilmeden de kullanılır.
Grafon Kâğıdı Hamuru Malzemeler:
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•

1

tabak grafon kâğıdı

•

1

çorba kaşığı tuz

•

1

bardak un

Hazırlanışı:
Grafon kâğıdı elle küçük parçalara ayrılır. Kâğıtlar bir kabın içinde ıslatılarak bir gün bek-letilir.
Yumuşadığında suyu süzülür ve biraz sıkılır. Un katılarak iyice yoğrulur. İstendiğinde boya ilave edilir.
Grafon kâğıdı yerine tuvalet kâğıdı veya kâğıt mendil de kullanılabilir.

4) Talaş Hamuru:
Malzemeler:
•

6 bardak kereste tozu

•

5 bardak un

•

2 çorba kaşığı tuz Veya

•

4 bardak kereste tozu

•

2 bardak un veya zamk

•

1 bardak su

Hazırlanışı:
Derin bir kabın içinde kereste tozu ve diğer malzemeler karıştırılır karışıma su azar azar ilave
edilir. Hamur kıvamına gelinceye kadar yoğrulur. Talaş hamuru nemli bir beze sarılır ve bekletilirse bir
hafta süre ile kullanılabilir.

5) Macun Malzemeler:
•

1 bardak tuz

•

1/2

bardak çamaşır kolası

•

2/3

bardak su
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Hazırlanışı:
Tuz, su ve kola bir kap içinde benmari yöntemi ile pişirilip soğutulur. Yoğrularak istenilen
kıvama getirilir. İstenirse toz boya ilave edilerek renklendirilir. Macun hamuru soğuduktan sonra hava
almayan naylon torbada saklanır.

6) Mum
Malzemeler:
•

3 adet beyaz mum

Hazırlanışı:
Mumun yoğurma maddesi olarak kullanılabilmesi için yumuşatılabilirse de çocuklar bu işi pek
kolay başaramazlar. 3 adet beyaz mum benmari yöntemiyle eritilir. İstenirse boya ilave edilerek boyanır.
Ateşten indirilir. El ile tutulacak sıcaklığa gelinceye kadar soğutulur ve kullanılır.

7) Plastirin:
Plastirin anaokullarında yapılamaz. Ancak kırtasiyelerden temin edilebilir. Plastirin, içindeki
yağlar nedeniyle yumuşaktır. Kurumaz ve katılaşmaz iyi bir plastirin normal ısıda yumuşak ve esnektir.
Büküldüğünde çatlamaz. Çeşitli renkleri vardır.
Ekonomik değildir. Uzun süre kullanabilmek için renklerin birbirine karıştırılmaması gerektiği
çocuklara açıklanmalı. Plastirini yumuşatmak istediğimizde içine vazelin katılır.

Boya Çalışmaları
Boya çalışmaları okul öncesi eğitim kurumlarında bütün öğretmenlerin hemen hemen
her zaman yer verdikleri bir sanat etkinliğidir. Serbest oyun etkinlikleri içinde uygulanır. Boya
çalışmaları çocuğu rahatlatır ve kendini ifade etmesini sağlar. Çocuklar boyaları resim yapmak, bazı
çalışmalarını renklendirmek için kullanırlar. Örneğin yoğurma maddeleri ile yaptığı bir çalışmayı
renklendirmek için kullanırlar. Bu çalışmaları çocuklar bazen tek başlarına bazen de grup halinde
yaparlar.
Boya çalışmaları masalarda yapılır. Boyalar, fırçalar ve kâğıtlar, resim yapılacak masanın
üzerine bırakılır. Öğretmen çocuklara boya çalışmasına başlamadan önce gerekli bilgileri vermelidir.
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Resim çalışmaları bittikten sonra çocuğun yaptığı resmi anlatması istendiğinde anlattıkları
kâğıdın arkasına yazılır. Yapılan resimler yayın panosuna asılır ve çocuğun çalışmasına değer verildiği
hissettirilir. Tarih sırasına göre resimler incelenerek çocuğun gelişimi hakkında fikir sahibi olunur. Boya
çalışmalarını uygularken öğretmen artık materyallerden yararlanmalıdır.
Boya çalışmalarında pastel boyalar, kalın keçeli kalemler, sulu boyalar, mum boyalar, renkli
tebeşirler ve varak boyaları kullanılabilir. Bunların yanında farklı özellikte ve değişik boyutlarda
kâğıtlar, kontrplaklar, ahşap yüzeyler, kolalanmış kumaşlar, tuval gibi malzemeler boya çalışmalarında
zemin olarak kullanılır.

Okul öncesi Eğitim Kurumlarında Boya Çalışmaları Yaparken Dikkat Edilecek
Noktalar
•

Boya çalışmaları için kolay temizlenen malzemeden yapılmış masalar kullanılmalı

veya masaların üzerine naylon örtü serilmelidir.
•

Fırçalar çocukların tutamayacağı kadar küçük veya aşırı büyük olmamalıdır.

•

Boya masasına konulacak boya kadar da fırça bulundurulmalıdır.

•

Öğretmen, çocuklara fırçaların ve boyaların nasıl kullanılacağını anlatmalı, boyalar

birbirine karıştırılmamalıdır.
•

Öğretmen, çalışılacak tekniğe göre boya masasına malzeme hazırlamalıdır.

•

Çocuğun hayal gücü etkileneceğinden çocuklar resim yaparken fazla soru

sorulmamalıdır.
•

Öğretmen resmini tamamlayan çocuğa -Bana ne yaptığını anlatmak ister misin?

•

diyebilir. Çocuk resmini anlatırken resimde eksik bıraktığı kısımları sorular

yöneltilerek kendisine buldurup tamamlatmalıdır.
•

Öğretmen çocuğu yaratıcı düşünmeye yönelterek, geliştirmeye çalışmalıdır.

•

Çocuğun kullanacağı malzemeyi tam ve eksiksiz olarak önünde bulması sağlanmalıdır.

•

Çocuğun yaptığı resim üzerine günün tarihi, adı, soyadı, resmi anlatmış ise kısaca özeti

yazılmalıdır.
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Boya Çalışmalarının Çocuklara Sağladığı Yararlar
•

Çocukların değişik nesneleri ve özelliklerini tanımasına yardımcı olur.

•

Küçük kas gelişimine yardımcı olur.

•

Çocukların el göz koordinasyonunu geliştirir.

•

Çocukların hoş zaman geçirmelerini sağlar.

•

Çocukların yeni deneyimler kazanmalarını sağlar.

•

Çocukların sosyalleşmesine yardımcı olur.

•

Çocuklarda renk ve şekil kavramının gelişimini sağlar.

•

Yeteneklerinin ortaya çıkmasına yardımcı olur.

•

Boya çalışmaları sırasında çocuklar iç dünyalarını resimlerine yansıtarak kendilerini

ifade ederler. Böylece öğretmenin çocukları tanıması açısından da önemli rol oynamaktadır.
•

Boya çalışmaları çocukların estetik duyarlılığını, yaratıcılığını ve hayal güçlerini

geliştirmelerini sağlar.
•

Bu çalışmalar aracılığıyla çocuklar problemlerini konuşmadan da dile getirebilirler.

•

Çalışmalarının takdir edilmesi çocuklarda güven duygusunu geliştirir

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Kullanılan Boya Çeşitleri
•

Pastel boya

•

Sulu boya

•

Parmak boyası

Boyalarla serbest resim çalışmaları, baskı çalışmaları, ebru çalışması, kazıma boya, sihirli boya,
şeker boya, damlatma, püskürtme, basit batik çalışmaları gibi farklı teknikler kullanılarak çalışılabilir.

• Pastel Boya
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Çocuklar pastel boya ile çalışmaktan zevk alırlar. Küçük yaş grubu çocuklarında küçük kaslar
tam gelişmediğinden kuru boya çalışmalarından önceki aşamada pastel boya kullanılır. Pastel boya ile
çocuklar istedikleri gibi çalışabilirler.
Pastel Boya İle Çalışmada Dikkat Edilecek Noktalar
•

Çocuğun yaş durumu göz önüne alınmalıdır.

•

Çeşitli renklerdeki boyaların çocuğa verilmesine dikkat edilmelidir.

•

Pastel boyanın nasıl kullanılabileceği çocuklara açıklanmalıdır.

•

Pastel boya çalışması için verilecek kâğıt çocuğun kullanacağı büyüklükte olmalıdır.

•

Çok küçük boyalar çocuklara verilmemelidir.

Pastel Boya Çalışmaları
1-

Kazıma Resim

Resim kâğıdı ya da karton pastel boya ile boyanır. Boyanan kâğıt kalem ucu, kibrit, kürdan gibi
araçlarla kazınarak istenilen resim yapılır. Kazıma resim küçük yaş grupları için uygulanmaz.
2-

Yaydırma Resim( Dağıtma)

Belirlenen şekil kartona çizilir ve kesilerek çıkarılır. Şeklin etrafı istenilen renklerde pastel boya
ile boyanır ve bir kâğıda yerleştirilir. Kaydırmadan karton üzerindeki boyalar kâğıda yaydırılır. Karton,
kâğıdın üzerinden kaldırılır ve kartonun şekli çıkarılmış olur.
Sulu Boya
Çocukların en çok ilgisini çeken boya çalışmalarından bir tanesi de sulu boya dır. Çocuğun hem
oynamasına hem de beceri kazanmasına yardım eder. Sulu boya çalışmaları, çocukların zevk duyarak
yapmış oldukları çalışmalardandır. Hazır sulu boya almak yerine hazırlayacağımız sulu boyayı
kullanmak daha ekonomik olacaktır. Aynı zamanda istediğimiz renkte istediğimiz kadar boya
hazırlayabiliriz.

Sulu Boya ile Yapılacak Çalışmalarda Dikkat Edilecek Noktalar
•

Sulu boya çalışmalarında çocukların önüne çeşitli renkte boyalar konulmalıdır.
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•

Çocukların çalışmalarına öğretmen müdahale etmemelidir.

•

Sulu boya çalışmalarında çocukların üstlerinin kirlenmemesi için önlük giydirilebilir.

•

Fırçalar çocukların tutamayacağı kadar küçük ya da büyük olmamalıdır.

•

Boya kapları çocukların fırçayı kolayca batırıp çıkarabilmeleri için geniş ağızlı ve fazla

derin olmamalıdır.
•

Sulu boya ile çalışılacak kâğıt, çocukların kullanabileceği büyüklükte olmalıdır (büyük

boyutlu kâğıtlarla çocuklar gruplaşarak çalışabilirler).
•

Sulu boya çalışmaları için ayaklı sehpalar, yoksa muşamba örtülmüş masalar

kullanılabilir.
•

Kalın fırçalar kullanılmalıdır.

•

Çocuklara fırçaların ve boyaların nasıl kullanılacağı açıklanmalıdır.

Sulu Boya 1
(Pişirilmeden Hazırlanan Sulu Boya Çeşitleri)
Malzemeler:
•

250 g toz boya

•

2 çorba kaşığı sıvı çamaşır kolası

•

4 çorba kaşığı su

•

1/2 çorba kaşığı sabun tozu

Hazırlanışı:
Malzemelerin hepsi çukur bir kapta yumurta çırpıcısı ile iyice çırpılır. Kıvamına göre gerekirse
biraz daha su eklenerek bardaklara konup kullanılır.
Sulu Boya 2
Malzemeler:
•

1 ölçü toz

boya

•

2 ölçü toz

deterjan veya sabun
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•

2 ölçü su

Hazırlanışı:
Bütün malzemeler iyice karıştırılır. Bu şekilde hazırlanan sulu boya ile kalın boyama fırçaları
ile resim yapılır.

.

Sulu Boya 3
Malzemeler:
•

2 bardak ılık su

•

1 bardak toz boya

•

Bir miktar

tuz

Hazırlanışı:
Ilık su içinde toz boya iyice karıştırılır. İçine bir miktar tuz atılarak kullanılır. Bu şekilde
hazırlanan boyanın içinde pütürler olmamalıdır.
Sulu Boya 4
( Pişirilerek Hazırlanan Sulu Boya )
Malzemeler:
•

1 bardak çamaşır kolası

•

1 bardak soğuk su

•

2 bardak sıcak su

•

1 kahve kaşığı toz boya

Hazırlanışı:
1 bardak soğuk su içinde 1 bardak çamaşır kolası eritilir. Kaynamakta olan 2 bardak su yavaş
yavaş ilave edilir. Karıştırarak pişirilir. Koyulaşıp berraklaşınca ateşten indirilir. İstenilen renkteki boya
ilave edilerek karıştırılır. Karışım sulu olduğunda bir miktar sulandırılmış
boya, karışım katı olduğunda ise bir miktar su ilave edilerek tekrar pişirilir. Sulu boya ağzı
kapalı kavanozlarda serin yerde bir hafta saklanabilir.
Sulu Boya ile Yapılabilecek Çalışmalar
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A- Baskılar:
1-

Sebze baskısı (Patates, soğan, havuç gibi)

2-

Sünger baskısı

3-

Yaprak baskısı

4-

İp baskısı

5-

Rulo ile ip baskısı

1-

Sebze Baskıları

•

Patates baskısı: Patates yıkanır. Ortadan ikiye bölünür. Üstüne istenilen şekil çizilerek

çıkartılır. Patatesler tepsi içinde boya masasına konur. Çocuklar boya masasına konan patatesleri
istedikleri renkte boyarlar ve ters çevirerek kâğıt üzerine bastırırlar. Bu şekilde patates üzerine çizilip
çıkarılan şekiller, kâğıda çıkarılmış olur.
•

Soğan baskısı: Soğan ortadan ikiye bölünür. Tepsi içinde masaya bırakılır. Çocuklar

soğanın kesilen yüzünü boyayıp ters çevirdikten sonra kâğıt üzerine bastırarak şekillerini çıkarırlar.
•

Pırasa baskısı: Pırasalar enine - boyuna üçe veya dörde bölünür. Kesilen pırasalar

masaya konulur. Çocuklar pırasaların kesilen kısımlarını boyayarak kâğıt üzerine bastırırlar. Bu şekilde
pırasaların şekilleri kâğıt üzerine çıkmış olur.
•

Havuç baskısı: Havuçlar ortadan ikiye bölünür. Kesilen -havuçlar, masaya konulur.

Çocuklar havuçların kesilen yüzlerini istediklerini renklere boyayarak kâğıt üzerine bastırırlar ve
şekillerini çıkarırlar.
•

Limon baskısı: Limonlar ortadan ikiye ayrılır. Kesilen limonlar masaya konulur.

Çocuklar limonların kesik yüzeylerini istedikleri renklere boyayarak kâğıt üzerine bastırırlar ve
şekillerini çıkarırlar.
2-

Sünger Baskısı

Sünger baskısı doğal veya fazla delikli olan yapay süngerle yapılır. Büyük parça halinde olan
sünger, çocukların rahatça kullanabilecekleri parçalara bölünüp daha önce hazırlanmış olan boyaya
bastırılıp resim kâğıdı üzerine bastırılarak şekil çıkarılır. Çocuklar sünger baskısıyla çeşitli şekiller
yapabilirler.
3-

Yaprak Baskısı
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Çeşitli ağaçlardan değişik boydaki yapraklar toplanır. Masaya konur. Çocuklar istedikleri
yaprakları alarak istedikleri renkte boyarlar. Kâğıt üzerine bastırarak şekillerini çıkarırlar.
4-

İp Baskısı

35-40cm uzunluğunda sicim veya paket ipi bir ucuna düğüm atılarak çocuğa verilir. Kâğıt
ortadan ikiye katlanır. İp sulu boya ile boyanır. Boyalı ip ikiye katlanmış kâğıdın bir tarafına istenilen
şekilde yerleştirilir. Bir elle ipin düğümlü tutulur. Diğer elle katlanan kâğıdın üzerine sıkıca bastırılır, ip
hızlıca çekilir.

5-

Rulo İle İp Baskısı

Kâğıt havlu rulolarına çocuklar ipleri sıkıca sararlar. Daha sonra ruloları suluboya ile istedikleri
renklere boyarlar. Kâğıt üzerinde boyanmış ruloları yuvarlayarak desenleri çıkarırlar.

6-

Fırça Baskısı

Kullanılacak olan fırçalar, çocukların rahatlıkla kullanabileceği büyüklükte olmalıdır. Değişik
kalınlıkta fırçalar kullanılmalıdır. Çocuklar fırça uçlarını hazırlanmış olan boyaya batırırlar. Daha sonra
kâğıt üzerinde bastırarak kâğıtta şekil oluşturabilirler veya yalnız baskı ile kâğıdın her tarafını
doldurabilirler.

7-

Naylon Baskısı

Naylonlar çocukların kullanabilecekleri şekilde kesilir. Masaya konulur. Çocuk naylonu alır.
Hazırlanmış olan boya ile boyar. Ters çevirerek kâğıt üzerine bastırır. Naylonun şekli kâğıt üzerine
çıkar.

8-

El ve Parmak Baskısı

Hazırlanan boyalar masa üzerine konulur. Çocuklar el ve parmaklarının iç kısmını boyayarak
kâğıt üzerine bastırırlar. El ve parmaklarının şekillerini kâğıt üzerine çıkarırlar.

9-

Makara Baskısı
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Makara baskısı için tahtadan yapılmış olan makaralar tercih edilir. Makaranın yuvarlak olan
yüzü istenilen renk boya ile boyanarak kâğıt üzerine bastırılır ve makaranın yuvarlak yüzünün şekli
çıkarılır

10-

Kapak Baskısı

Gazoz kapağı ve farklı özellikteki kapakların iç kısımları boyanır ve kâğıtlara değişik şekillerde
bastırılarak resimler oluşturulur.

B- Püskürtme
Şekiller karton veya kâğıt üzerine çizilip kesilir. Resim kâğıdının üstüne yerleştirilir. Şekli
çizmek yerine çiçek, yaprak, kutu kapağı ya da şeklini çıkarmak istediğiniz bir eşya kullanılabilir.
Püskürtmek için çıta ile gerdirilmiş tel ve eski diş fırçası veya herhangi bir pompa kullanılabilir.
Püskürtme yapmak için fırça, hazırlanan sulu boyaya batırılarak telin üzerine sürtülür. İşlem
birkaç kere tekrarlanır Püskürtme kâğıt veya kumaş üzerine yapılır. Kumaş üzerine yapılan
püskürtmelerde kumaş boyası kullanılır.

C- Damlatma
Kullanılacak kâğıt ortadan ikiye katlanır. İkiye katlanan kâğıdın bir yüzüne değişik renklerde
boya damlatılır. Kâğıt üst üste kapatılarak yavaşça bastırılır. Kâğıt açıldığında, değişik şekillerin
oluştuğu görülür. Bu tarzda hazırlanan kartlar özel günlerde kullanılabilir.

D- Sihirli Boya
Kâğıt üzerine mum veya pastel boya ile çeşitli şekiller resimler yapılır. Üzeri sulu
E- Şeker Boyası
Resim kâğıdına istenilen şekil çizilerek şeklin içi toz şeker doldurulur. Bunun üzerine çeşitli
renklerde sulu boya, fırça ile damlatılır. Damlatılan boyayı şeker emer, kuruması beklenir.

F- Şekil Çıkartma
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İki çeşit şekil çıkarma çalışması yapılır.
a) Şekil çıkartmada, istenilen şekil kâğıt üzerine çizilir ve kesilir. İkinci bir kâğıdın üzerine
kesilen şekil yerleştirilir. Sulu boya ile boyanır. Şekil çizilen kâğıt kaldırılır. Çizilen şeklin kâğıt üzerine
çıktığı görülür.
b) Şekil kâğıt üzerine çizilir. Kesilerek çıkartılır. Şekli çıkarttığımız kâğıt ikinci bir kâğıt üzerine
yerleştirilir. İstenilen renkte boyanır. Üstteki kâğıt kaldırıldığında şeklin ikinci kâğıda çıktığı görülür.
G - Pipetle Üfleme
Bu yöntem için resim kâğıdı veya karton, yağlı karton kullanılabilir. Boya, çeşitli renklerde ve
ayran kıvamında hazırlanır. Çocukların önünde bulunan kâğıtların üzerine birer kaşık konur. Çocuklar
kamışlarla bu boyaları, kâğıdın değişik yönlerine üfleyerek desen oluştururlar.

Parmak boya
Çocukların severek çalıştıkları boya tekniklerinden biri de parmak boyasıdır. Ayrıca
sulandırarak sulu boya elde etme imkânımız da vardır. Parmak boyası ile çalışmak için masaya tek tarafı
parlak kâğıtlar konmalı veya muşamba hafif ıslatılmalı. Parmak boyası çocuklara genellikle
renklendirilerek verilir. Çocuklar parmak boyası ile serbest olarak çalışabilirler Çalışmalardan özel
günler için kartlar hazırlanabilir.

Parmak Boyasıyla Çalışmasında Dikkat Edilecek Noktalar
•

Çocuklara üstlerinin kirlenmemesi için önlük giydirilmelidir.

•

Boya masasına kâğıtlar ve küçük kaplara konmuş boyalar yerleştirilir.

•

Boya yaparken renk seçimi çocuklara bırakılmalıdır.

•

Parmak boyası küçük gruplar halinde çalışılmalıdır. Çünkü öğretmen 5-6 çocuktan

fazla çocuğa yardımcı olmada zorlanabilir.
•

Boya masasının üzerinde çalışılırsa çalışma bittikten sonra üzerine kâğıt kapatılır

parmaklar üzerinde gezdirilerek kopyası alınır.
•

Çocuk parmak boyası çalışmaları için zorlanmamalıdır.

•

Parmak boyası yapılacak zemin hafifçe ıslatılmalıdır.
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•

Hazırlanacak parmak boyası çeşitli renklerde olmalıdır.

•

Renk seçimi çocuklara bırakılmalı, kesinlikle karışılmamalıdır.

•

Parmak boyası çalışmalarında çocukların önüne değişik araç gereçler (tüy, yaprak,

tahta, tarak vb.) konulmalıdır.
Parmak Boyası 1 Malzemeler:
1 bardak çamaşır kolası
1 bardak soğuk su
2 bardak sıcak su
1/2 bardak toz sabun
1 çay kaşığı talk pudrası
1 çay kaşığı toz boya Hazırlanışı:
Bir kap içindeki soğuk suda kola eritilir. Eritilen kola, kaynamakta olan suya azar azar katılır.
Karıştırılarak berraklaşıncaya kadar pişirilir. Ateşten indirilen bu karışıma toz sabun (deterjan
olmamalı), talk pudrası, toz boya ilave edilip soğumaya bırakılır.
Parmak Boyası 2 Malzemeler:
•

300 g çamaşır kolası veya nişasta

•

300 g toz sabun

•

2 bardak soğuk su

•

Aldığı kadarıyla boya

Hazırlanışı:
Sabun tozu ve kola karıştırılır. Daha sonra soğuk su yavaş yavaş eklenir ve karışım püre
kıvamına geldiğinde toz boya ilave edilir.
Parmak Boyası 3 Malzemeler:
•

1 bardak un

•

3 bardak soğuk su
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•

1 tatlı kaşığı tuz

Hazırlanışı:
İçinde su kaynamakla olan kabın içine bir kap konularak (benmari yöntemi) un tuz ve soğuk su
koyulaşıncaya kadar pişirilir. Ateşten indirildikten sonra iyice çırpılır. İstenen renk boya ilave edilerek
kullanılır.

Kâğıt çalışmalarında çeşitli cins; boy ve renkteki kâğıtlar kullanılabilir.
Bunlar arasında el işi kâğıtları, teksir kâğıtları, kalın paket kâğıtları, grafon, karton, renkli fon
kartonları, eski gazete ve dergi sayfaları, tuvalet kâğıtları, kese kâğıtları, kraft kâğıtları takvim ve
afişlerin renkli yüzeyleri ve resim kâğıtları sayılabilir.
Kâğıt çalışmaları belli tekniklerle yapılır. Bu teknikler yırtma yapıştırma, kesme yapıştırma,
kesme katlama, yuvarlama, buruşturma, delme veya bunların bazılarının bir arada kullanılmasıyla
uygulanmaktadır.
Kâğıt işleri çocukların en çok sevdikleri ve ilgilendikleri etkinliklerden biridir. Çocukların bu
ilgilerini olumlu şekilde yönlendirmek ve gelişimlerine katkıda bulunabilmek için kâğıt işlerini çocuğun
gelişim seviyesine göre düzenlemek gerekir.

Kâğıt Çalışmalarının Çocuğun Gelişimine Yararları
•

Çocukların el becerilerini geliştirmelerine imkân sağlar.

•

Şekil, uzun, kısa gibi kavramlarının gelişmesine yardımcı olur.

•

Yaratıcılıklarının gelişmesine yardımcı olur.

•

EI-göz uyumları gelişir.

•

Çocuk, bir iş başarmanın mutluluğunu yaşar.

•

Kâğıt çalışmalarında kullanılan malzemeleri tanımalarına imkân sağlar.

Kâğıt Çalışmaları Yaparken Dikkat Edilecek Noktalar

217

•

Kâğıt çalışmalarında kullanılan araç gereçler, çocukların rahatça kullanabileceği

özellikte olmalıdır (sivri uçlu makaslar, delici-batıcı olmayan malzemeler kullanılmamalı).
•

Çocuklara sürekli örnek verilmemeli amaç doğrultusunda rehberlik edilmelidir.

•

Öğretmen, çocukların gelişim seviyelerini iyi bilmeli, çalışma türünü buna göre

seçmelidir.
•

Kâğıt çalışmalarında kullanılacak malzeme etkinlikten önce hazırlanmalıdır.

•

Düz kesme, kâğıt yırtma, yuvarlama, buruşturma, delme gibi teknikler yapıldıktan

sonra katlama tekniğine geçilmeli.
•

Eğitimci örnek vermekten kaçınmalı amaç doğrultusunda rehberlik ederek

yönlendirmelidir.
•

Kâğıt: Kâğıt çalışmalarında her türlü kâğıt kullanılabilir. Dergi, mecmua, gazete

kâğıtları, paket kâğıtları, el işi kâğıdı, fon kâğıdı vb. Kullanılacak olan kâğıtlar rahatlıkla katlanabilmeli,
kesilebilmelidir. Yapılacak çalışmanın özelliğine uygun kâğıt seçmeye dikkat edilmelidir Örneğin kâğıt
yuvarlama için yumuşak ve ince kâğıtlar, kâğıt katlama için kesin hatları belli eden kâğıtlar
kullanılmalıdır.
•

Makas: Okul öncesi kuramlarında kullanılacak olan makas, çocukların tutabilecekleri

büyüklükte olmalıdır. Çocuklara zarar vermemesi için sivri uçlu makaslar yerine ucu küt olanlar tercih
edilmelidir. Makas, kâğıdı kolayca kesebilecek özellikte olmalıdır.
•

Yapıştırıcı: Etkinliklerde kullanılacak yapıştırıcılar, kokusuz ve iyi yapıştırma

özelliğine sahip olmalıdır.
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Kâğıt Çalışmaları Temel Teknikleri
Kâğıt çalışmaları altı teknikten oluşur. Çocuğun öncelikle bu temel teknikleri uygulama becerisi
geliştirilmelidir. Eğitimci kâğıt çalışmalarını planlarken yaratıcılığı ön plana çıkarabilmek için, değişik
özellikteki kâğıtların bir kısmını değişik şekillerde keserek (şeritler, geometrik şekiller, değişik
konularla ilgili figürler) verebilir. Kâğıt çalışmalarında birkaç teknik bir arada kullanılarak değişik
kompozisyonlar oluşturulabilir. Çocuklara değişik çalışmalar yaptırmadan önce makas tutma, kâğıt
katlama, kesme, buruşturma, delme yuvarlama becerilerini geliştirici çalışmalar yaptırılmalıdır. Çocuğa
kazandırılması gereken bu temel teknikler şunlardır;

1-

Kâğıt Yuvarlama

Kâğıdı bir ucundan tutup kalem, makas arkası gibi aletlerle yuvarlayarak kullanma işine
yuvarlama denir. Bu teknik için ince karton, fon kâğıdı, resim kağıdı gibi kağıtlar kullanılır. Kâğıt
yuvarlama ile çeşitli süslemeler, şapkalar, insan ve hayvan figürleri, çeşitli taşıt araçları yapılabilir.

2-

Kâğıt Kesme

Kâğıt üzerine çizilen herhangi bir şeklin makas yardımıyla kesilip çıkarılmasına kâğıt kesme
denir. Çocuğa önce makas tutma ve düz çizgi üzerinden kesme çalışmaları yaptırılır. Önce basit şekiller
daha sonra ayrıntılı şekiller kestirilir. En çok kullanılan tekniklerdendir. Çocuklara yapıştırma resim için
hazırlanan geometrik şekiller verilerek resim yapması istenebilir. Çocuklar bu şekilleri yan yana
yapıştırarak çeşitli şekiller oluşturabilir. Dokuma işlemi için kağıtlara çizgiler çizilir.
Kâğıt çizgilerin üstünden kesilir. Ayrıca dokuma işleri için aynı renk ya da zıt renklerde şeritler
hazırlanır. Bu şeritler hazırlanan dokuma kâğıdının dilimleri sıra ile bir alt bir üst geçirilerek dokunur.
Dokuma işlemi ile çeşitli sepet ve çantalar yapılabilir
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3-

Kâğıt Yırtma

Kullanılmak istenen kâğıdın, istenilen şekilde makas kullanmadan elle parçalanmasına yırtma
tekniği denir. Zevkle çalışılan etkinliklerden birisidir. Resim kâğıdına istenilen şekil çizilerek çocuklara
verilir. Çocuklar renkli mecmua sayfalarını elleriyle küçük parçalara bölerek resim kâğıdına çizilen
şekle yapıştırabilirler. Daha sonraki aşamalarda çocuklarda kendisi resim çizerek ve kâğıtları yırtarak
yapıştırabilir ya da doğrudan doğruya yırtma yapıştırma ile resim yapabilirler. Bu tür çalışma çocuğu
yaratıcılığa yöneltmede çok yararlıdır.
3-

Kâğıt Katlama

Origami, kâğıda istenilen şekilde kesin hatlar kullanarak şekil vermeye kâğıt katlama denir.
Katlama tekniği kullanılarak değişik şekiller elde edilebilir. Mukavva hariç her türlü kâğıtla katlama
yapılabilir. Kâğıt katlama ile kedi merdiveni, çeşitli hayvan figürleri, sepet, bardak ve çeşitli şapkalar
vb. yapılabilir. Katlamalar çok çeşitlidir. Katlama için ince ve kolay yırtılmayan kâğıtlar kullanılmalıdır.
Katlayarak ev, kuş, uğurböceği, fil, civciv, çiçek, ağaç vb. yapılabilir.
Katlayarak kesme işlemi için çocukların kolay kesebileceği ince kâğıtlar tercih edilmelidir.
Çeşitli motifler katlayıp keserek yapılabilir. Seri resimler el işi kâğıdını eşit aralıklarla bir içe bir dışa
katlayarak yapılır. Üstüne istenilen figürler çizilir. Çizimde en önemli nokta, resmin her iki yanında
mutlaka kesilmedik yerler kalmalıdır. Resim çizilen yerlerden kesilip açıldığında yan yana figürler elde
edilir.

5-

Kâğıt Buruşturma

Kullanılacak olan kâğıdın (yumuşak bir kâğıt olmalı), değişik boyutlarda buruşturularak toplar
yuvarlaklar oluşturmak için kullanılmasıdır. Kâğıtları parmakla ya da avuç içinde buruşturarak
oluşturulan bir çalışmadır. Ayrıca el işi kâğıtları buruşturulup tekrar açılarak da değişik doku verilerek
kullanılabilir.

6-

Kâğıt Delme

Delgi zımba veya çeşitli araçlar kullanılarak ( ucu sivri olmayan ) kâğıtlar üzerinde delikler
açma ise kâğıt delme tekniğidir.
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Kâğıt İşleri İle Süslemeler
Anaokulunda kullanılan kâğıt işlerinin başında süslemeler gelir. Kâğıttan yapılacak süslemeler
için daha çok grafon kâğıdı, mecmua sayfaları, el işi kâğıdı, fon kâğıdı ve karton kullanılabilir. Kâğıttan
yapılan süslemeler özel günlerde, bayramlarda, doğum günlerinde ayrıca anaokulu süslemesinde
kullanılabilir.
Kâğıttan yapılan süslemeler şunlardır
•

Zincirler: Çok çeşitli şekillerde hazırlanabilir.

•

Kedi merdiveni: Grafon kâğıdı ile yapılan bir süslemedir.

•

Kâğıt fener: Fon kartonla yapılır. Değişik şekillerde yapılabilir.

•

Mobil: Mobillerin pek çok çeşitleri vardır. İstenilen figürler kesilir. Farklı

uzunluklardaki iplere dizilir. Kartondan yapılacak ince uzun silindire ya da tahta çubuklara tutturulur.
•

Çiçek yapımı: Çiçek yapımı için en uygun kâğıt, kolay bükülen grafon kâğıdıdır.

Grafon kâğıdından çok çeşitli çiçek yapılabilir.
Maske Kukla Şapka ve Çantalar
Şapka ve çanta yapımı için karton, gazete kâğıdı vs. kullanılır. Güneşten korunmak için gazete
kâğıdından basit şapkalar yapılır. Mukavva ve kartondan yapılan süslü şapkalar özel günlerin
kutlanmasında kullanıldığı gibi drama etkinliklerinde de kullanılabilir. Şapka ve çantalar kedi
merdivenleri, ince uzun şeritler ve yaldızlı kâğıtlarla süslenebilir.
Maskeler karton ve fon kâğıdından yapıldığı gibi kese kâğıdından da yapılabilir. Maske
yapılacak kese kâğıtları çocukların başına sığabilecek büyüklükte ve kolay yırtılmayan kâğıttan yapılmış
olmalıdır. Maske yapımı için alınan kese kâğıtlarına istenilen hayvan ya da insan figürü çizilir, göz, ağız
yerleri kesilerek çıkarılır. Boya ve şeritlerle istenilen şekilde süslenir. Kese kâğıdı, ilaç kutuları, deri,
tüy gibi artık malzemeleri kullanarak da kukla yapılabilir.

Kolaj (Yapıştırma Resim) Çalışmaları
Çeşitli artık kâğıt, karton, mukavva, fon kâğıdı vb. malzemelerin karton, plastik kutu vb.
malzemeler üzerine yapıştırılarak yapılan çalışmadır. Çocukların artık materyallerle yaptıkları
çalışmalar, sanat etkinliklerinden kolaj çalışmalarını açıklamaktadır. Artık materyaller çoğu zaman
çocuklar için satın alınan çok pahalı oyuncaklardan daha değerli olabilmektedir. Günlük hayatımızda
kullanıp çöpe attığımız özelliği bozulmamış pek çok malzeme vardır. Çocuklar çeşitli artık malzemeleri
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keşfederek ve onları bir araya getirerek, ortaya değişik ürünler çıkarırlar. Artık malzemelerin kullanımı
aynı zamanda ekonomiktir.

Artık Malzemelerle Çalışmanın Çocuğun Gelişimine Etkisi
•

Çocuğun el becerilerini geliştirir.

•

Çocuğun düşüncelerini nesnelerle ifade etmesini sağlar.

•

Proje geliştirme becerileri kazandırır.

•

El-göz koordinasyonunu geliştirir.

•

Yaratıcılığının, hayal gücünün gelişimini destekler.

•

Araştırma, keşfetme becerisi kazandırır.

•

İlgi çekici değişik eserler ortaya koymasıyla başarı duygusunu tattırır.

•

Çocuklar değişik malzemeleri tanır ve yeni sözcükler öğrenirler.

•

Çocuklar iş birliğini öğrenirler Problem çözme yetenekleri gelişir.

•

Çocuklar istedikleri teknik ile malzemeyi seçmede özgür bırakılırsa kendi buluşlarını

rahatlıkla ortaya koyabilirler.
Kullanılabilecek artık materyaller: Çocuklara zarar vermeyecek her türlü malzeme
kullanılabilir. Bunlar çeşitli karton kutular, dergiler, çam kozalakları ve ağaç kabukları, deniz kabukları,
çakıl taşları, değişik tahıl ve tohumlar, yumurta kabukları, pet şişeler, bitmiş makaralar, şampuan ve
deterjan kutuları, kumaş parçaları, ambalaj kutuları, düğmeler, rulolar, tüyler, deri parçaları, yumurta
kolileri, plastik kaplar, kavanozlar, kuru yemiş kabukları, köpükler, köpük tabaklar, ağaç dalları,
boncuklar, ip, yün ve kumaş parçaları, şişe kapakları ve mantarlar, kâğıt havlu ruloları, tahta parçaları
kullanılmış kartlar, kuru çiçekler ve yapraklar olabilir.

Artık Malzemelerin Kullanılır Duruma Getirilmesi
Artık malzemeler öncelikle öğretmen tarafından gözden geçirilmeli ve kullanılır hale
getirilmelidir. Çünkü bu materyaller önceden kullanılmış oldukları için sıhhî olmayabilir. Öğretmenin
bu malzemeleri çocukların kullanabilecekleri biçime getirmesi, çocuklarda ilgi ve isteği artırma
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açısından önemlidir. Bunun için temizlenmesi gerekenler temizlenir, kullanımında çocuğa zarar verecek
malzemeler üzerinde de gerekli değişiklikler yapılır.
Yün, deri, kumaş parçalan uygun boy ve şekillerde kesilir. Tüm malzemeler düzenlenip
gruplandıktan sonra, çocukların istedikleri zaman ulaşabilecekleri malzeme dolabına yerleştirilir.
Malzemelerin yeterli miktarda olmasına çeşitli olmasına özen gösterilmelidir.
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Uygulamalar
1. Tuz seramiği yapınız.
2. Kil hamuru yapınız.
3. Kolaj çalışması yapınız.
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Uygulama Soruları
1. Sulu boya çalışmalarını sıralayınız?
2. Baskı çalışmalarını sıralayınız?
3. Sanat etkinliklerinde yoğurma maddelerini açıklayınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İyi planlanmış sanat çalışmalarıyla çocukların değişik malzemelerle karşılaşması
çocukların psikomotor, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimleri desteklenir. Çocuk açısından
sanat çalışmaları bir nesnenin aynen kopya edilebilmesi anlamını taşımamalıdır. Çocuğun
duygu ve düşüncelerini algılamasını, problemlerini, korkularını, kaygılarını, kızgınlıklarını,
üzüntülerini, mutluluklarını, hayallerini, merak ettiklerini yansıtmalıdır. Okul öncesi dönemde
verilen sanat eğitimi çocukların zevk alarak katılacakları etkinlikler aracılığıyla kendisini
etkileyen obje ve olaylara karşı olumlu tutum ve tavır geliştirmelerini, sanat çalışmalarına ilgiyi
artırmayı, duygu ve düşüncelerini ifade edebilmeyi geliştirici, hayal gücünü ve yaratıcılığını
destekleyici nitelikte olmalıdır.
Sanat etkinlikleri sırasında çocukların çalışmalarına müdahale edilmesi (örnek verme,
çizgilerini düzeltme, aynen taklit etmesini isteme, baskı yapma gibi) onların yaratıcılıklarını ve
hayal güçlerini, bağımsızlık duygularının gelişimini engeller. Böylece yetişkine bağımlılıkları
artar ve kendilerini serbestçe ifade edebilme istekleri engellenmiş olur.
Erken Çocukluk Eğitiminde Sanat Etkinliklerini Planlama Uygulama
Çocuklar masalara öğretmen tarafından önceden hazırlanıp yerleştirilen boya, yoğurma
maddesi, kağıt, artık materyal gibi malzemelerden birini kendi ilgileri doğrultusunda seçerek
istedikleri çalışmayı yaparlar.
Eğitimci sanat çalışmalarını planlarken, çocukların duygu ve düşüncelerini açıklamalarına
olanak veren rahat bir ortam yaratmaya onların estetik gelişimlerine yardım ederek ve
bağımsızlık kazanmalarında rol oynayarak malzeme ve yöntemi seçmeye özen göstermelidir.
Çocuklar sanat malzemelerini keşfetme onlarla denemeler yapmada kendilerini rahat
hissetmeleri ölçüsünde bu malzemelere ilgileri artacak, güvenli ve bağımsız bir kişilik
geliştireceklerdir.
Sanat çalışmaları çocukların gelişim düzeylerine ilgi ve ihtiyaçlarına göre seçilmelidir.
Gelişigüzel seçilen malzemeler ve yöntem sanat etkinliklerinden beklenen yararın elde
edilmesini engeller.
Yaratıcı bir eğitimci çeşitli artık malzemelerle sanat çalışmaları planlayarak çocukların ilgisini
çeker ve yaratıcılıklarına büyük katkı sağlamış olur.

226

13. OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FEN ETKİNLİKLERİNİ PLANLAMA
VE UYGULAMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu derste, fen etkinliklerini tanıtılacak, fen etkinliği hazırlama ve uygulama üzerinde
durulacaktır. Fen etkinliklerine yönelik verilen örnek etkinlikler sayesinde, yaratıcılığınızı da
kullanarak özgün etkinlikleri hazırlayabilmek ve uygulayabilmek için yeni bilgi ve beceriler
kazanacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Fen etkinliklerinin çocukların gelişimine etkileri nedir.
2. Fen etkinliklerinin amaçları nelerdir.
3. Fen etkinliklerinin yaratıcı düşünmeye etkisi nelerdir.
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Anahtar Kavramlar






Fen
Bilim
Gezi
Gözlem
Deney yapma
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Giriş

Çocuk gelişimi ve eğitiminde, erken çocukluk eğitimi önemli bir yer tutar. Erken
çocukluk eğitiminde programların konu merkezli olmaktan çıkması ile fen çalışmaları daha
değerli olmuştur. Araştıran, soran, sorgulayan, bir şeyleri olduğu gibi kabul etmeyen, sadece
bakan değil, baktığını görebilen bireylerin yetiştirilmesinde fen çalışmaları önemli bir yer tutar.
Bu çalışmalar küçük yaşlardan itibaren çocukların çok yönlü düşünebilmelerine, problem
çözme becerileri kazanmalarına, merak duygularını ve yaratıcılıklarını geliştirmelerine,
yaparak ve yaşayarak tüm duyuları ile öğrenerek dünyayı keşfetmelerine fırsat verir.
Çocuklar yaparak, deneyerek öğrenmeden çok zevk alır ve daha kolay öğrenirler.
Çocuğun istediği bir şeyi öğrenmesi, bunu ona öğretmek şeklinde değildir. Fen çalışmaları ile
çocuk tüm bedeni, duyuları ile öğrenmeye katılmış olur. Çocuğa neyi yapacağını, nasıl
yapacağını ya da neyi öğrenmesi gerektiğini öğretmek yerine bu çalışmalarla kendi kendine
öğrenmesi desteklenmiş olacaktır. Çocuk merkezli olması, aktif öğrenmeyi sağlaması açısında
da oldukça önemlidir.
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13.1. Fen Etkinliklerinin Tanımı ve Önemi
Erken çocukluk dönemi, çocukların bilgi ve becerilerinin temellerinin atıldığı dönemdir.
Bebekler dünyaya geldiklerinde çevrelerini duyuları yoluyla tanımaya ve keşfetmeye başlarlar.
Bebekler için her şey merak konusudur ve bu merakları onları çevrelerini incelemeye ve
araştırmaya yöneltir. Örneğin, bebek eline aldığı bir nesneye bakar, ona dokunur, sesini dinler
ve ağzına götürür. Yürümeye başladıklarında ise artık çocuklar çevrelerini rahatça araştırmaya
çalışırlar. Bir yaşındaki bir çocuk her yere gider, gördüğü her şeye dokunur, raflardan kitapları
çeker, birçok şeyi ağzına atar ve eşyalara takılıp düşer. Böylece çocuk, anlamlı bir şekilde
dünyayı araştırmakta ve öğrenmektedir.
Çocuklar 3-4 yaşından sonra çiçekleri, yaprakları ve çeşitli kabukları toplamaktan
hoşlanır, yakın çevrelerindeki hayvanların hareketleri onların ilgisini çeker. Böylece bu
dönemde çocuklar fen etkinlikleriyle ilgili ilk deneyimlerini kazanmaya başlar. Özellikle
çevrelerindeki gözlemleri sonucu suyun üstünde neler durur, neler batar, böcek zemin üzerinde
nasıl yürür, herhangi bir yüzeye nasıl tırmanır? gibi sorulara cevap arar, tahminlerde bulunur
ve araştırırlar. Küçük çocuklar çevrelerini araştırır, geçirdikleri bazı yaşantılar sonucu bilgiler
edinir ve böylece yeni şeyleri öğrenmek için bir temel oluştururlar. Çevrelerini daha iyi
tanımaya başladıkça da bazı kavramlar geliştirirler.
Erken çocukluk eğitimi programında yer alan fen etkinlikleri, çocukların doğal
meraklarından yararlanılarak, onların çevrelerini ve doğayı gözlem yapma, araştırma ve
tanımalarına, düşüncelerini açıklığa kavuşturmalarına, sorular sormalarına yardım eden
çalışmalar olarak tanımlanabilir. Ayrıca çocuklar grup içinde iş birliği, yardımlaşma, paylaşma,
sorumluluk alma gibi sosyal değerleri kazanır.
Fen çalışmaları çocukların gelişimlerine yardım etmesi, onların hayata karşı tavırlarında
değişiklikler meydana getirmesi, davranışlarını etkilemesi, ilgi alanlarını genişletmesi, onlara,
daha etkili düşünme yollarını öğretmesi, problem çözme yeteneklerini geliştirmesi açısından
önemlidir. Fen çalışmaları içinde yer alan fizik, kimya, biyoloji, yer bilim, gök bilimi
çalışmaları olan fen alanlarına ilişkin etkinliklere yer verilmelidir. Erken çocukluk eğitim
kuramlarında fen ile ilgili konular nelerdir?
İnsanlar, hayvanlar, bitkiler, vücudumuz, sağlığımız, besinler, hava ve hava olayları, su
ve diğer sıvılar, toprak, kayalar, basit yeryüzü şekilleri, yer çekimi, uzay, madde, ışık, ses,
kuvvet-hareket-eneıji, ısı-sıcaklık, batma-yüzme, basit makineler (tekerlek, vidalar, kaldıraç
gibi), cansız varlıklar, keşifler enerji, mevsimler, doğa olayları, dünyamız, dünyamızın ötesi
gibi konuların çocukların ilgisini her zaman çekmesi, fen etkinlikleri içinde bu konulara yer
verilmesi gerektiğini gösteriyor. Çocuklar, ilgileri ve yetenekleri bakımından birbirlerinden
farklıdırlar. Bunun için öğretmen, grubundaki her çocuğun ilgi ve yetenekleri doğrultusunda
gelişimini sağlayacak öğrenim yaşantılarını planlamalıdır. Fen ile ilgili çalışma yapılırken
öğretmen çocukların hangi düzeyde olduğunu saptamalı ve onların gelişimlerine göre,
konularda değişiklikler yapmalı ve öğrendiklerini onlar için daha anlamlı bir hale getirecek
planlamalara yer vermelidir.
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Erken çocukluk döneminde çocuklar öğretmene soru sorarak bilgi toplarlar. Onların bu
merakları daha sonraki fen ve matematik kavramlarının temelini oluşturacağı için çocukların
sorularına cevap vermeli ve çocuklar desteklenmelidir. Çocukların kendi deneyimlerini
kullanma, en çok bilgi toplamak için tercih ettikleri yöntemdir. Bu nedenle öğretmen, özellikle
bu etkinlikte çocukların hepsine çeşitli durumlarla ilgili deneme, tahmin etme, yanılma, gözlem
yapma, soru sorma, problem çözme, araştırma ve inceleme fırsatları vermelidir.
Böylece çocuklar, kazandıkları bu bilgileri zamanla birbirlerine ekleyerek önemli
konuları kavramaya başlarlar. Örneğin çocuk baharda güzel bir lale görüp onun hakkında
sorular sorarsa, bu çiçekler ve çiçek soğanları ile ilgili olarak tartışma ortamı yaratmak için iyi
bir fırsattır. Ayrıca çocukla birlikte bahçede tohumun çiçek olması veya soğanın bitki olmasını
takip edilebilir ve televizyonda onunla ilgili programlar izlenebilir.
Fen etkinliklerinde öğretmenin rolü önemlidir. Öğretmen, bilime karşı meraklı, olumlu
tutum içinde bir kişiliğe sahip olmalıdır. Çocuklara kalıp bilgi vermek yerine zengin bir ortam
hazırlamalıdır. Uygulamalar esnasında çocuklarla iletişim içinde olmalı, her çocuğun etkinliğe
aktif olarak katılmasını sağlamalıdır. Çocuklara, fen etkinlikleri ile ilgili sorular sormaları için
ortam hazırlamalıdır. Çocukların sorularını yanıtsız bırakmamalı, doğru yanıtlar vermeli ya da
birlikte bulmaya çalışmalıdır. Bu etkinlikler esnasında öğretmen çocuklarla beraber araştırır;
onlarla beraber gözler ve inceler. Toplanan, yaprak, çiçek, taş, deniz kabukları sınıfta sergilenir;
bazı hayvanlar okulda beslenir; çocuklarla beraber hava ve mevsim değişmeleri gözlenir. Bazen
öğretmenin de çocuklara sorular sorması, onların düşüncelerini açığa kavuşturmasını sağlar.
Örneğin, "Bunun böyle olmasının nedeni nedir?" ya da " bunun yerine başka bir materyal
kullansan acaba olur mu siz olsaydınız hangi materyali kullanırdınız?" gibi. Öğretmen
çocuklara, “Sen hiç kar gördün mü?” türünde, cevabı “evet” veya “hayır” olan sorular değil,
“Sen karın nereden geldiğini düşünüyorsun?” gibi, sonucu düşünmeye ve tartışmaya dayalı
sorular sormalıdır. Çocukları beyin fırtınası için cesaretlendirmelidir. Öğretmen bir doğru
cevap arama yerine, bütün cevapları dinlemelidir. Etkinlik sırasında öğretmen, çocukların
fikirlerini çizerek, karalayarak veya sembollerle göstererek kâğıda dökmeleri için onları
cesaretlendirmelidir.
Erken çocukluk döneminde çocuk bir konuda uzun süre dikkatini toplayamaz. Bunun için
öğretmen yeni uyarıcılar bulmalıdır. Bu dönemde fen etkinlikleri ile ilgili uygulamalar kolay,
anlaşılır ve somut çalışmalar olmalıdır. Örneğin, canlıların nasıl geliştiğini anlatmak yerine, bir
saksıya tohum ekip büyümesini gözlemek daha çok ilgi çeker.
Fen etkinliklerine, programda planlı olarak yer verildiğinde, daha sonraki bilgiler ilk
bilgilerin üzerinde gelişir ve fen ile ilgili soyut kavramlar daha kolay anlaşılır. Fen etkinlikleri
tüm etkinliklerin içine yedirilmelidir.
Fen etkinliklerinin amaçları şunlardır:
Çocukların çevrelerindeki nesne ve olay çeşitliliğini araştırmalarına ve keşfetmelerini sağlama,
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Problem çözme becerilerini (problemi tanımlama, hipotez kurma, hipotezleri deneme,
ölçme metotları geliştirme, kaydetme, genelleme yapma ve süreci değerlendirme) aktif olarak
kullanmalarını destekleme,
Yaratıcı düşüncenin gelişimine katkıda bulunma,
Çok boyutlu düşünme yeteneklerinin gelişimini destekleme,
Ana bir sentez yapma becerilerinin gelişimine katkıda bulunma,
Çok yönlü (beden-zihin-duygu-sosyal öz bakım) gelişimlerine katkıda bulunma,
Çocukların meraklarını, ilgilerini ve öğrenme isteklerini destekleme,
Neden sonuç ilişkisi kurarak olay ve olguları tam olarak kavramalarını sağlamalı.
Yapabildiklerinin ve yapamadıklarının farkına varması için fırsatlar vererek olumlu bir
benlik olgusu geliştirmelerine katkıda bulunma,
Olaylara dayalı bazı bilgileri deneyerek öğrenmelerine ortam hazırlama,
Bilim adamlarını ve buluşlarını temel düzeyde tanıma ve anlamalarına yardımcı olma,
Fen alanına ilişkin olumlu bir bakış açısı geliştirme,
Fen etkinlikleri (oyun, deney vb.) yoluyla öğrenmeler arasında ilişki kurarak kalıcı
öğrenmeler oluşturma,
Çocukların karşılaştıkları olay ve durumlara karşı bilimsel bir bakış açısı elde etmelerine
ve eleştirel düşünme becerilerinin gelişimine katkıda bulunma,
Sınıfta ya da okulda bulunan bir bitki veya hayvanın beslenme ve temizlik gibi
bakımlarını gerçekleştirmek için görev alma, görevlerini yerine getirmek için sorumluluk
bilinci geliştirme,
Çocukları bir üst eğitim kurumuna (ilköğretime) hazırlamayı sağlama gibi amaçlardır.
Fen etkinlikleri formal, formal olmayan ve rastlantısal (spontan) olmak üzere üç başlık
altında toplanabilmektedir.
Formal olan fen etkinliklerinde; gözlem yapma, inceleme, bilgilenme, farklılıkları ve
benzerlikleri keşfetme, tanımlama ve tartışma bulunmaktadır. Bu etkinlikler, çocuğa öncelikle
iyi bir gözlem becerisi kazandırmayı ve gözlemlenen durumlarla ilgili uygun sözcükleri
kullanmayı amaçlayan çalışmalardır. Öğretmen tarafından planlanır.
Formal olmayan fen etkinlikleri ise; özellikle serbest zaman süresi içinde çocukların çeşitli
materyalleri istedikleri gibi kullanarak denemeler yapmalarını içermektedir. Öğretmen bu
tipteki fen-doğa etkinliklerinde aktif bir planlayıcı olmamakla birlikte çocukların araştırma ve
keşfetme becerilerini kullanmalarını sağlayacak çevresel düzenlemeyi yapmalıdır. Bu
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etkinliklerde çocuğun kendi başına araştırıp keşfetmesi ve yaratıcılığını kullanması diğer
etkinliklere göre daha çok gerçekleşebilmektedir.
Rastlantısal fen etkinlikleri ise anlık meydana gelen ve çocukların ilgilerini çeken birtakım
olaylarla çocuklara fen etkinlikleri vermeyi içermektedir. Yeni bilgiler öğrenmek için fırsatlar
yaratmak ve çocuğun merak duygusunu uyanık tutmak gerekmektedir. Örneğin, aniden
başlayan sağanak yağışın ardından çevre gezisine çıkarak çocukların toprağın ne hale geldiğini
incelemelerini, topraktan çıkan solucanları ve ortamdaki yağmur sonrası ortaya çıkan kokuyu
duyuları aracılığıyla keşfetmelerini sağlamak, örümcek ağlarını, çeşitli kuşları ve çevredeki
farklı canlıları incelemek rastlantısal fen etkinliklerini kapsamaktadır.
Fen etkinlikleri gözleme ve deneye dayalı etkinlikler olarak iki yönteme göre yapılmaktadır.
Genelde doğa etkinlikleri daha çok gözleme dayalı, fen etkinlikleri de hem deneye hem de
gözleme dayalı etkinlikleri içermektedir. Gözleme (örneğin, yağmur sonrasında çıkan
gökkuşağını incelemek ya da ıslak toprak yüzeyine çıkan solucanları gözlemlemek, çevrede
veya okulda bulunan tavuk, kuş, kedi, tavşan gibi evcil hayvanların yem yemelerini,
hareketlerini gözlemlemek) ve deneye dayalı etkinliklere eğitim programlarında yer verilmesi
gerekmektedir. Gözlem ve deneye dayalı etkinliklerin oyun şeklinde planlanması ve çocukları
eğlendirirken bilgilendirici nitelikte uygulanması önemlidir.
Bu dönemde olumlu gelişimin sağlanabilmesinde çocuğun yaşayarak, deneyerek, gözlem
yaparak, kendisinin keşfetmesine olanak sağlayan öğrenme ortamlarını hazırlamanın önemi
büyüktür. Çocuk ancak kendisi denediğinde, kendisi yaptığında etkin olma fırsatı bulduğu için
daha kolay öğrenir. Yeni kalıcı öğrenmeleri oluşturabilir. Neden sonuç ilişkilerini kurabilen,
problemleri tanımlayıp çözümler üretebilen, yaratıcı bireyler yetiştirmek için çocuklara bu
fırsatları vermek önemlidir.
Bu dönemdeki çocuklar, gün boyunca birçok problemle karşılaşmakta ve bunları farkında
olmaksızın çeşitli denemeler yaparak çözmektedirler. Örneğin, çocuk; kumla oynarken,
süzgeçle eleme işlemi yapabilmek için kumun kuru olması; kale, pasta ya da benzeri bir figür
oluşturmak içinse kumun ıslanması gerektiğini öğrenmektedir. Böylece çocuk, suyun, kumun
yapısını değiştireceği sonucuna varmaktadır. Serbest zaman etkinliklerinde yoğurma maddesi
ile çalışırken, katı olan hamurla çalışamayan çocuk hamuru yumuşatmak için öğretmeninden
su istemekte, deneyerek hamuru istediği kıvama getirmektedir. Çocuk, katı olan hamura su
katılırsa yumuşayacağı sonucunu deneyerek öğrenmektedir. Çocuğun yaşamının içinde olan
fen etkinlikleri, etkin öğrenme metotları kullanılarak verildiğinde kalıcı öğrenmelerin
oluşmasını sağlayarak çocukların çok yönlü gelişmelerine katkı sağlar.
Fen etkinlikleri deneyler, araçları tanıma ve kullanma, çeşitli çalışma yöntem ve tekniklerini
kullanma, keşifler, icatlar, mutfak çalışmaları, doğa gezileri ve yürüyüşleri, piknikler, kamplar,
koleksiyonlar, ilgili bilim alanlarındaki kişileri konuk olarak çağırma, başvuru kitaplarını, diğer
kitapları ve dergileri inceleme, fotoğraf çekme, fotoğraf inceleme, belgesel vb. izleme gibi
çalışmalardır.
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Fen Etkinliklerinin Yararları
Bu etkinlikler çocukların;
Bilimsel düşünmelerini sağlar.
Yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlar.
Gözlem ve deney yeteneklerini geliştirmelerini sağlar.
Çevrelerine karşı duyarlı olmalarını sağlar.
Neden sonuç ilişkileri kurmalarını ve problem çözme becerilerini geliştirir.
Günlük yaşantılarında kullandıkları araç gereç ve malzemeleri öğrenmelerini sağlar.
Kavram gelişimlerini sağlar.
Akıl yürütme becerilerini ve dil gelişimlerini sağlar.
Yeni fikirler üretebilmelerini sağlar.
Yaratıcı düşünme becerilerini geliştirir.
Kendilerine güven duymalarını sağlar.
Psikomotor becerilerini geliştirir.
Nesnelerin benzerliklerini, farklılıklarını görmelerini sağlar.
Grup etkinliklerine daha istekli katılmalarını sağlar.
Grup içerisinde yardımlaşma, paylaşma, iş birliği gibi sosyal davranışları geliştirir.
Kendi bedenlerini tanımalarını sağlar.
Gelecekteki eğitim dönemi için gerekli olan temel fen bilgisi kavramlarını,
geliştirmelerini sağlar.
13.2. Fen Etkinliklerinin Çeşitleri
Erken çocukluk eğitim kurumlarında, fen etkinlikleriyle ilgili çalışmalar şunlardır:
Hayvan besleme
Bitki yetiştirme
İnceleme gezi gözlem
Deney yapma ve gözlem
Sınıfa konuk çağırma
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Fen Merkezinde bulunan materyalleri kullanarak yapılan diğer çalışmalar
Hayvan Besleme
Hayvanlar çocukların hayatında önemlidir. Hayvanlarla ilgili bilgi sahibi olmak
çocukların, hayvanlar arasındaki benzerlikleri, farklılıkları, beslenme şekillerini öğrenmelerine,
onlara özgü özellikleri, alışkanlıkları ve ayrıntıları fark etmelerine yardım etmektedir. Hayvan
besleme çalışmaları çocuklara, hayvanları izleme, gözlemleme ve inceleme yoluyla daha
yakından tanıma imkânı vermektedir. Hayvan beslemek, çocuklara sayısız deneyimler sağlar.
Çocuklarda sorumluluk üstlenme ve sorumluluğunu yerine getirme duygusunu geliştirir.
Hayvan besleme çalışmaları; tavşan, civciv, kuş, balık, kaplumbağa, gibi hayvanlara özel
barınma yerleri düşünülerek; salyangoz, örümcek, ipek böceği, solucan, karınca gibi hayvanlar
da üzeri telle kaplı kutu, kafes, kavanoz, akvaryum veya fanuslarda beslenerek yapılabilir.
Hayvanları beslerken yedikleri yiyeceklere dikkat etmek; çıkardıkları sesleri, yürüyüşlerini,
hareketlerini incelemek; ipek böceğinin koza sarmasını, tırtıl ve kelebek oluşumunu gözlemek
gibi etkinliklerin yanı sıra hayvanların yararları, nerede yaşadıkları, üremeleri ve onlardan nasıl
korunulacağı konuşularak tartışılır.
Salyangozlar bulunması ve bakılması çok kolay ve çocukların ilgisini çeken
hayvanlardandır. Bunun için öğretmen bir cam kavanoz kullanabilir. Kavanozun içine biraz
nemli toprak ve filizlenmesi için de birkaç tohum bırakılır. Kavanozun içine bahçeden bulunup
getirilen çeşitli büyüklükte birkaç salyangoz konur. Kavanozun ağzı ince telle kapatılır ve
sınıfın güneş görmeyen bir köşesine yerleştirilir.
Çocuklar sıra ile sebze parçası, ekmek kırıntıları gibi yiyecekleri, her gün belli bir
miktarda kavanoza koyar. Bu sırada çeşitli incelemeler ve gözlemler yaparlar. Öğrendiklerini,
aralarında ve öğretmenle konuşurlar, tartışırlar.
Çocuklar böceklerle de çok ilgilenirler. Öğretmen bir yüzü ince pencere teli ile kaplı
küçük kutular hazırlar. Çekirge, ipek böceği gibi zararsız böcekleri, çocuklar burada geçici süre
ile besleyebilirler. Sınıfta muhabbet kuşları sağlık için önlemler alındıktan sonra bakılabilir.
Fen köşesinde bir akvaryum ya da fanus temin edilemediği takdirde bir kavanoz ve kavanozun
dibine temiz kum ve bir iki su bitkisi konur. Birkaç tane tatlı su balığı da bu kavanoz içine
bırakılarak bakılabilir.
Hayvan besleme etkinlikleri çocukların evde besledikleri kedi, köpek, kaplumbağa,
hamster gibi hayvanları zaman zaman sınıfa getirmeleriyle de yapılabilir. Okula getirilen
hayvanların sağlık önlemlerinin alınmış olması ve onlar için okulda yer temin edilmesi
önemlidir.
Öğretmen bu çalışmaları çeşitli yöntemler kullanarak grup çalışmaları ve bireysel
çalışmalar şeklinde belli bir program çerçevesinde planlamalıdır.

Bitki Yetiştirme
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Çocuklar tarafından çeşitli bitkilerin yetiştirilmesi, çocukların yeni bilgiler kazanmasına,
yeni ilgi alanlarının ortaya çıkmasına olanak sağlar. Bu etkinlikler, çocukların bitkileri
tanımalarını, incelemelerini ve nasıl yetiştikleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayarak
gözlem yapmalarını kolaylaştıran bir çalışmadır. Bitki yetiştirme çalışmaları sınıf içerisindeki
fen merkezinde bulunan çeşitli bitkilerle ve varsa okulun bahçesindeki bitkilerle yapılabilir.
Bitki yetiştirme çalışmalarının bir yönü de çeşitli tohumların, patates, havuç, soğan, turp,
mercimek, nohut, fasulye, mısır gibi bitkilerin suda ve nemli ortamlarda çimlendirilmesi
çalışmalarıdır. Bazıları nemli ortamda çimlendirilir, toprağa ekilir ve büyümesi izlenir.
Örneğin, fasulyenin sırığa sarılması, sarmaşığın tırmanması gibi. Saksıda tohumdan ya da
soğandan çiçek de üretilebilir. Çocuklar bitkilerin yeşermesi, büyümesi ve gelişmesi için suya,
ışığa ve havaya ihtiyaçları olduğunu, deneyerek öğrenirler. Bazı tohumların topraktan çıkması
ve büyümesi diğerlerinden daha fazla zaman alır; yaprakların şekilleri ve büyüklükleri,
bitkilerin büyüme hızları bu ve bunun gibi olayların gözlenmesi çocukları, kıyaslama yapmaya
yöneltir.
Bitki yetiştirme etkinliklerine katılmak; çocukların yeni bilgiler kazanmasına, yeni ilgi
alanlarının ortaya çıkmasına, sorumluluk alma, aldıkları sorumlulukları yerine getirmelerine ve
çevre sevgisi, doğa sevgisi geliştirmelerine, doğaya ve çevreye karşı duyarlı olabilmelerine
imkân sağlar. Bitki yetiştirme sırasında yapılacak gözlemlerin yanı sıra bitkilerden elde edilen
yararlar, doğanın korunması ve doğa sevgisi konuşularak, bitkileri yetiştirme konusunda
alınacak önlemler tartışılır.
Bitki yetiştirme çalışmaları sırasında öğretmen, farklı özellikteki bitkileri seçerek
bitkilerin farklı ihtiyaçlarını çocukların keşfetmeleri için ortam hazırlamalıdır. Öğretmen bitki
yetiştirmeye ilişkin çalışmaları (sulama, toprağı havalandırma, kurumuş çiçek ve yaprakları
temizleme, ölçümler yapma, bitkilerdeki değişiklikleri gözleme gibi) grup etkinliği olarak
planlayabileceği gibi bireysel katılımı sağlayacak şekilde de planlayabilir. Böylece çocukların
sorumluluk almaları, verilen sorumluluğu yerine getirmeleri ve başladıkları işi
sonuçlandırmaları gibi olumlu davranışları kazanmaları da desteklenir.
Çocuklarla birlikte bitkilerle ilgili yapılabilecek pek çok gözlem ve deney vardır.
Örneğin, çocuklara tohumların rüzgârla nasıl saçıldığını göstermek amacıyla şu deney yapılır.
Bahçenin herhangi bir yerinden, bir saksıya toprak konur ve sulanır. Sonra bu saksının üzerine,
tersine çevrilmiş bir kavanoz kapatılır. Saksı güneşli bir pencere önüne yerleştirilir. Topraktan
çıkan suyun buharlaşması kavanozda gözlenir ve incelenir. Bir süre sonra da toprak yeşermeye
başlar. “Tohumları biz ekmediğimiz halde nasıl yeşeriyor?” Bu konu çocuklarla konuşulur.
Havuç, soğan ve tatlı patatesle yapılan deneylerle çocukların ilgilendiği belirlenmiştir.
Bunun için, soğan ya da patates su dolu bir kavanozun ağzına bitki suya değecek şekilde
yerleştirilir. Kavanoz, sınıfta fen köşesine yakın güneş gören bir pencerenin önüne konur.
Yapraklarının çıkması, kök salması ve büyümesi gözlemlenir. Çocuklarla durum tartışılır.
İnceleme Gezi Gözlem
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Çocuklar çevreleriyle ilgilenmeyi severler. İnceleme gezileri ve gözlemleri çocukların bilgi ve
becerilerini artırarak içinde yaşadıkları çevreyi daha iyi tanımalarını, grupla birlikte hareket
etmelerini ve iletişim kurmalarını, gözlem yapmalarını, soru sormalarını, deneyerek ve
yaşayarak kavramalarını, önceki bilgileriyle karşılaştırmalar yapmalarını, çevreye karşı duyarlı
olmalarını, çevreyi korumalarını ve doğa sevgisi kazanmalarını sağlar. Bundan dolayı, inceleme
gezileri önemli bir öğretim aracıdır. İnceleme gezileri yoluyla, çocuklar çevrelerini tanırlar;
çevrelerinde olup biten pek çok şey böylece anlam kazanır, itfaiye, polis, çöpçü, manav gibi
kimseleri ve bazı kuruluşları tanırlar. Bu kişilerin ne yaptıklarını, nasıl yaptıklarını, bizim için
ne kadar önemli olduklarını inceleme olanağı bulurlar.
İnceleme gezi ve gözlemin başarılı olması iyi organize edilmesine bağlıdır.
Öğretmenlerin yıllık plan hazırlığı içinde iken yılın başında bazı gezileri planlamalıdır.
İnceleme gezilerinin dikkatle planlanması ve uygulanması gezinin başarılı olmasını sağlar.
Bunun için inceleme gezi ve gözlem planlanırken dikkat edilecek noktalar şunlardır.
İnceleme gezisinin amacı ve kazanımları saptanır. Seçilen konuya uygun bir yere gezi
planlanmalıdır.
İnceleme gezisinin hangi tarihte yapılacağı ve ne kadar zaman alacağı belirlenir.
İnceleme gezisi yapılacak yerden izin alınır. Bu izin yazılı olarak istenebileceği gibi,
sözlü de olabilir. Ziyaret izni istenirken ziyaret tarihi, ziyaretin süresi, çocukların sayısı
hakkında bilgi verilmesi gerekir.
Mümkünse, geziden önce gidilecek gezi yerine öğretmen tarafından bir ön ziyaret
yapılması yararlı olur. Durum ve gezi için önemli bilgi noktaları not edilir.
İnceleme gezilerinde, okulun içinde ve yakın çevresinde olanlar hariç, ana- babaların da
görüşleri alınır. Bu görüş çocuğunun geziye katılması için velisinin iznini almak şeklinde olur.
Bütün gün süren gezilerde, gezi emniyeti bakımından ana-babalardan yardım da istenebilir.
Geziye nasıl gidileceği, taşıt durumları, önceden tespit edilir. Yaya gidilecekse,
yürünecek yollar iyice öğrenilir. Bunlar önceden görülüp emniyet yönünden alınması gerekli
önlemler tespit edilir. Gezi yerine taşıtla gidilecekse, taşıtlara iniş ve binişte, taşıt içinde,
gözlem yapılacak yerde, emniyet yönünden dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda
çocuklara bilgi verilir.
İnceleme gezisinden önce, çocuklara nereye gidileceği, nasıl gidileceği, nelerin
gözleneceği ve nasıl davranacakları konularında açık ve kısa bilgiler verilir.
İnceleme gezisi süresince, çocuklara gözlenecek durumlar ara ara hatırlatılmalı ve gezi
boyunca çocuklar için gerekli emniyet tedbirleri alınmalıdır.
İnceleme gezisi süresince, her yetişkinin üç ya da dört çocuktan sorumlu olması gezi
emniyeti için yararlıdır.
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İnceleme gezisinde yapılan gözlemler sınıfta çocuklarla birlikte değerlendirilmelidir.
İnceleme gezisinden sonra elde edilen bilgiler, kazanılan yaşantılar ve deneyimler
değerlendirilir yapılır. Bu değerlendirmeler resim çalışması, elişi etkinlikleri, öykü, şiir, drama,
koleksiyon yapma, dramatizasyon çalışmaları, yoğurma maddeleriyle canlandırma yoluyla
yapılabilir. Gezide toplanan çeşitli malzemelerle koleksiyonlar, albümler oluşturulabilir.
Ayrıca getirilen malzemeler fen köşesinde sergilenebilir. Bu çalışmalar, çocuklara zengin
deneyimler kazandırır; onların, olumlu tavırlar geliştirmelerini sağlar. İlgi alanları genişler ve
yeni öğrenmeler için ortam hazırlar. Çocuklar yaşıtlarıyla birlikte yeni ve ilginç grup deneyimi
yaşamış olur, gördüklerini, öğrendiklerini anlatma becerisi elde ederler. Eğlenerek, hoşça vakit
geçirirler.
İnceleme gezileri, okul binası içinde ve yakın çevrede gerçekleştirilebilir. Genellikle,
okul içinde ve okulun yakın çevresinde yapılacak inceleme gezileri daha sık, uzak geziler daha
seyrek yapılır.
Gezi ve gözlem yapılacak yerler;
Okulun ısıtma sistemi, mutfağı, kooperatifi, su ve elektrik sistemi incelenebilir.
Çiftlikler, panayırlar, hayvanat bahçeleri, hayvan satılan bazı dükkânlar, mandıralar gibi
hayvanlarla ilgili yerler;
Spor salonları, oteller, müzisyenlerin çalıştıkları yerler, müzeler, tarihi yerler çeşitli
atölyeler, basımevleri, fırınlar, pazar yeri, marketler, kuaförler, pastaneler, yayınevleri,
kütüphaneler, fabrikalar, postaneler, itfaiyeler, televizyon ve radyo stüdyoları gibi insanların
yaşadıkları çevreler,
Değişik mevsimlerde doğa yürüyüşleri, bahçeler, tarlalar, fidanlıklar, ormanlar, göller
gibi doğadaki ve bitkilerdeki değişikliklerin gözlemlenebileceği yerler.
İstasyon, gar, havaalanı gibi taşıtlarla ilgili yerler,
Hasat makineleri, asansör, yürüyen merdiven gibi makinelerle ilgili yerler,
Deniz kenarına geziler,
Sanat etkinlikleriyle ilgili sergilere ve fuarlara yapılan geziler,
Çevre temizliğine duyarlılığı artırmak için orman vb. yerlere yapılan geziler olmak üzere
çeşitli başlıklar altında gruplanabilir.
Gezilerde insanların nasıl çalıştıkları, neler yaptıkları, ne kadar süre, kaç kişi çalıştıkları
incelenir. Meslekler hakkında bilgi edinilir. Örneğin, kütüphane gezisinde çocuklara, orada
nasıl durulacağı, aradığı kitabı nasıl bulacağı öğretilir, hangi tür kitapların bulunduğu ve nasıl
düzenlendiği inceletilir, kitap ve okuma sevgisi kazandırılır.
Çocuklan bilgiyle yüklemektense onlarda doğaya karşı bir merak uyandırmak ve onların
doğada edindikleri deneyimlerden keyif almalarını sağlamak için inceleme gezileri düzenlemek
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gerekir. Çocukların bir dağın yamacında yıkılacakmış gibi duran ardıç ağacının onca rüzgâra
ve zor koşullara karşın nasıl olup da yıllardır burada ayakta durabildiğini araştırarak
keşfetmeleri sağlanabilir. Bu keşiflerinde onlara öğretmenlik yerine arkadaşlık etmek
önemlidir.
Çocuklar farklı düşünürler: Çocuklar mantıklı ya da soyut düşünme yerine somut
düşünebilirler. Onlar için gördükleri gerçektir. Görmediklerini anlamaları güçtür. Bu nedenle
inceleme gezilerinde doğayla ilgili deneyim kazanmalarına yardımcı olurken günlük
hayatlarına ilişkin deneyimler yaşamalarını sağlamak önemlidir. Doğayla ilgili anlatıların
mutlaka somut konular olması gerekir. Örneğin havayla, mevsimlerle ilgili bir konu üzerinde
konuşurken hava yerine bulutlardan, hayvanları anlatırken belirli bir hayvandan söz etmek
önemlidir.
Onlar her şeyin merkezindedir: Çocuklar erken yaşlarda çevresindekilerin kendileri gibi
düşündüğünü, hissettiğini ve davrandığını düşünürler. Doğayla ilgili konular onlara kuklalarla,
değişik kostümlerle ve drama gibi yöntemlerle aktarılabilir. Böylece başkalarının ne
düşündüğünü ve kendilerinden farklı düşünebileceğini anlamalarına yarar.
Yaratıcıdırlar: Dünyanın nasıl işlediğine ilişkin kendi anlayışlarını oluştururlar. O ana
kadar edindikleri bilgiler ve deneyimleri temel alarak kendi teorilerini geliştirme yolunda
ilerlerler. Doğayla ilgili yaşadıkları deneyim sırasında yanlış bir bilgi edinip bunu ifade
ettiklerinde onu doğrudan düzeltmek yerine önce neden öyle düşündüğünü anlamaya çalışmak
gerekir. Farklı düşünmelerini sağlamak için açık uçlu sorular sorulmalıdır.
Kendileri yapabilirler: Çocuklar en iyi ne yapacaklarına, ne zaman yapacaklarına ve nasıl
yapacaklarına kendileri karar verdikleri zaman öğrenmeye başlarlar. Doğayla ilgili deneyim
kazanmalarını özendirecek malzemeleri onlara sağlamak gerekir. Doğada bulunabilecekleri
fırsatları çoğaltmak ve araştırmalarına yetecek kadar zaman vermek önemlidir.
Dilleri oyundur: Yeni olan şeyleri bildikleri yollarla öğrenmek ya da bildikleri şeyler için
farklı yollar denemekten hoşlanırlar. Önce fark etme, ardından keşfetme, daha sonra araştırma
ve en sonunda da değerlendirme yaparlar. Doğayla ilgili yeni bilgiler vermek için hikâye, şarkı
kullanılabilir. Her seferinde bu hikâyelere yeni bilgiler katılır. Mümkün olduğunca
keşfetmeleri, deneyim kazanmaları sağlanır, daha sonra deneyim kazandıkları konuyla ilgili
bilgiler verilir.
Çocuğunuzun örneğin bir kardelen çiçeğini ya da bir kuşu doğada görmesi, onu orada
dinlemesiyle evde kafeste görmesi farklı etkiler oluşturur. Çocuklar, somut şeyleri
anlayabildikleri için onların gerçek deneyimlere ihtiyaçları vardır.
Hayvanları akvaryum ya da kafeste görmeleri değil dışarıda, kendi ortamlarında
görmeleri daha önemlidir. Bu sayede bu canlılarla ilgili edindikleri bilgileri hatırlamaları daha
kolay olur. Soğuk suyu hissetmeleri, çam kokusunu almaları, saksağanı duymaları duyularını
geliştirir. Ayrıca daha kolay hatırlanmasını sağlar. Genellikle “Bu hangi renk?” ya da “Burada
kaç kuş var?” gibi soruların sorulması çocukların kendi düşüncelerini yansıtmalarını
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engelleyebilir. Bu tür sorular yerine cevabını bilenmeyen “Eğer bir kuş olsaydın nereye
uçardın?”, “... olduğunda sence ne olur?” gibi soruların sorulması gerekir.
Bir inceleme gezisinde kuşları ya da kelebekleri izlemeleri sağlanır. Onlara kuşların
nereye kondukları, ne yedikleri sorulabilir. Kitaplardan araştırma yapmalarına yardımcı
olunabilir. Böylece onlar kendi teorilerini geliştirebilirler.
Doğaya yapılan gezilerde bazı doğa olaylarını fark eder, izler, inceler, gözlem yapar ve
araştırırlar. Yağmur ve rüzgârın şiddeti, yağmur damlalarının rüzgârın şiddetine göre yer
değiştirmesi, rüzgârla nesnelerin hareketi, güneşin ısıtma ve kurutma özelliği, gölgede ve
güneşte ısının farklı olması ve buna benzer daha birçok doğa olayını gözleyerek öğrenir,
araştırmaya eğilimleri artar.
İnceleme gezilerinde çocuklar canlılara ilgi gösterirler. Karıncaların yuvalarına yiyecek
taşımalarını, taşın altından çıkardıkları bir salyangozun, solucanın hareketini inceler; uğur
böceği, örümcek gibi küçük böcekleri fark ettiklerinde küçük ayrıntılara dikkat çekilmesi onları
iyi bir gözlemci olmaya hazırlar. Üsttü ince telle kaplanmış küçük kutulara koydukları karınca,
uğur böceği, cırcır böceği, çekirge gibi böcekleri kısa bir süre için sınıfa getirip fen köşesine
koyarak, onları daha yakından izleyebilirler.
İnceleme gezi gözlem örnekleri aşağıdaki gibi olabilir.
Hayvanat bahçesine gezi düzenlenir. Hayvanların göz yapıları incelenir. Kulakları
karşılaştırılır. Kaç ayaklı oldukları sayılır. Çıkardıkları sesler dinlenir. Benzerlik ve farklılıkları
tartışılır.
Bir radyo evi ziyaret edilir. Oradaki yayın aletleri ve çalışanları gözlemlenir. Ormana gezi
düzenlenir. Böceklerin karıncaların ve diğer hayvanların yuvaları incelenir.
Okul bahçesinde böcek arama gezisi düzenlenir. Çocuklarla büyüteç kullanılarak
böcekler toprakta incelenir. Böcekleri doğal ortamlarından ayırmamalıdır.
Bir at harasına gezi düzenlenir. Yarış atları nasıl yetişir, jokeyler neler yapar? İncelenir.
Atların bakımlarını yapan seyislerden onların bakımları hakkında bilgi alınır.
Köyde bir çiftliğe gezi düzenlenir. Çiftlikte yaşayan hayvanlar ve onların yaşayışları
incelenir. Nasıl beslendikleri, bakımlarının nasıl yapıldığı hakkında bilgi alınır.
Deney Yapma ve Gözlem
Erken çocukluk eğitim kuramlarında, çocukların hoşuna giden ve pek çok bilginin
kolaylıkla verilmesini sağlayan deneyler yapmak mümkündür. Deneyler, çocuklara olayların
daha somut bir biçimde anlatılmasına yardımcı olur, olayları kavramalarını kolaylaştırır.
Deneylerle çocukları araştırmaya ve keşfetmeye sevk edecek bir ortam hazırlanmalıdır.
İlgi çekici deney ortamı hazırlanarak bazı şeyleri çocukların kendi başına yapmaları
sağlanmalıdır. Deneylerle, bilinenden hareket edilerek bilinmeyenler anlatılır. Bu yöntemle
öğrenme daha etkili ve kalıcı olur.
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Deneylerin uygulanabilmesi için mutlaka bir laboratuvar gerekli değildir. Deneyler, sınıf
içinde basit aletlerle yapılabileceği gibi çocukların yakın çevreleri ve çevrelerinde bulunan
alanlarda da (okulun bahçesi, bahçe araçları, kum havuzu, su havuzu, top havuzu gibi)
yapılabilir.
Deneyler, amaçlar ve kazanımları içerecek şekilde planlanmalı, çocukların yaş ve gelişim
düzeyleri dikkate alınmalı, karmaşık deneylerden kaçınılmalıdır. Öğretmenin, deneyden önce,
ayrıntılı bir plan yapması gerekir. Uygulama ile ilgili bütün araç gereç, malzeme eksiksiz olarak
hazırlanmalıdır. Deneyin uygulaması önceden yapılırsa sonuçtan emin olunarak etkinliğe
başlanabilir. Deneyleri planlama, hazırlama ve uygulama sırasında bazı noktaları göz önünde
bulundurmak gerekir.
Deney sonuçları çocukların neden sonuç bağlantılarını kurabilmeleri için kısa sürede
gözlenebilir olmalıdır. Çok uzun süren deneyler, çocukların ilgisinin azalmasına neden olur.
Deney çocukların yardımıyla yapılmalıdır. Tüm çocukların, deneylere aktif olarak
katılmaları sağlanmalıdır.
Deneyin planlanması, hazırlanması ve uygulanması sırasında tehlike yaratacak bir durum
olmamalıdır.
Kolaylıkla gözlenebilen karmaşık olmayan deneyler tercih edilmeli ve çocuklar deneyin
sonucunu açıklayabilmelidir.
Bir gün içinde birden fazla deney yapılmamalıdır. Bazı deneyleri, tohum çimlendirmede
olduğu gibi, birkaç gün devam ettirmek gerekir. Bir deneyin sonucu alındıktan sonra, bir başka
deney planlanarak yapılmalıdır.
Çocuklar deneylere aktif olarak katılmalıdır. Deney esnasında öğretmen çocukların
dikkatlerini, gözlenmesi gereken noktalara çekecek sorular sormalıdır. Deney sırasında
çocukların sorularına hemen ve doğru cevaplar vermeli, onları soru sormaya yönlendirmelidir.
Deneylerin anlatımında kullanılan dile dikkat edilmeli çünkü günlük dille bilimsel dilin birlikte
kullanılması çocuğun kavram ve sözcük dağarcığının gelişmesine yardım eder. Deneylerin
sonuçları çocuklarla birlikte değerlendirmelidir.
Öğretmen aylık planında;
Suyla ilgili deneylere,
Nesnelerin değişimlerine ilişkin deneylere,
Hareketi keşfetmeye yönelik deneylere,
Duyusal deneylere,
Hava ile ilgili deneylere,
Nesnelerin özelliklerine (renk, boyut, şekil, fonksiyon gibi) ilişkin deneylere
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Işık yansımaları ile ilgili deneylere yer verebilir.
Suda nesneleri yüzdürerek yüzme ve batmaları incelemek, suyun akarken basıncını ve gücünü
algılayarak gözlemlemek, suyun donmasını, erimesini ve buharlaşmasını izlemek, bitkilerin
sulanmasını sağlamak, taşıtların seslerini dinlemek, yağmur, kar, dolu vb. yağışını ve
oluşmasını izlemek, yaprakların düşmesini izlemek (yer çekimi), evde kullanılan araçların
kullanımını izlemek ve denemek, iletişim araçlarının izlenmesi ve kullanılması; elektrik, su ve
gazın kullanım alanlarının incelenmesi gibi çocuklarla gerçekleştirilebilecek deneylere örnek
verilebilir.
Çocuklarla birlikte yapılabilecek deney örnekleri:
Deney 1. Ana renklerden ara renkler elde etmek amacıyla yapılır. Beyaz muşamba kaplı bir
masada, kırmızı sulu boya ile sarı sulu boya karıştırılır; turuncu renk bulunur. Mavi ile sarı
karıştırılarak yeşil renk, kırmızı ile mavi karıştırılarak mor renk elde edilir ve deney
gerçekleştirilir.
Deney 2. Bir kabın içine koyulan su ısıtılır ve buharlaşma gözlenir. Sınıfın güneşli bir yerine
ıslak bir sünger konur; çocuklar süngerin ne kadar sürede kuruduğunu gözlemler. İki tane aynı
büyüklükte bardak su ile doldurulur. Bir bardak sıcak bir yere, diğer bardak serin bir yere
bırakılarak hangi bardaktaki suyun daha çabuk buharlaştığı gözlenir.
Deney 3. Üç cam kavanoz alınır. Üçüne de fasulye taneleri ekilir. Birinci kavanoz, güneş gören
bir yere konur ve sulanır. İkinci kavanoz, güneş gören bir yere konur, fakat su verilmez; üçüncü
kavanoz ise karanlık bir yere konur ve su verilir. Kısa bir süre içinde deneyin sonucu alınarak
gözlem sonuçları sınıfta tartışılır.
Deney 4. Bayat ekmek parçası, nemli bir kavanoza konur. Kavanoz loş bir yerde bırakılarak
bekletilir. Küfler arttığında çocuklar büyüteçle inceler.
Deney 5. Bir kavanozun yarısına kadar su doldurularak suyun seviyesi işaretlenir. Kavanoz,
soğuk bir havada dışarı konur. Su donduğunda ne olduğu gözlenir. Buz tutmuş kavanoz, sınıfa
getirilerek sonuç gözlenir ve tartışılır.
Deney 6. Yanan bir mumun üzerine bir kavanoz kapatılarak mumun sönmesi gözlenir,
nedenleri tartışılır.
Deney 7. Karlı bir günde, açık havada, koyu renk bir kumaş üzerine düşen kar taneciklerine
büyüteçle bakılarak şekilleri incelenir.
1.2.5.Sınıfa Konuk Çağırma
Gezi ve gözlemler; ulaşım, ekonomik nedenler, çocukların emniyetini yeterince sağlayamama
gibi gerekçelerden dolayı yapılamadığında okula konuk çağrılabilir. Hangi konuyla ilgili
olarak, hangi konuğun çağrılacağı önceden saptanır.
İnceleme gezilerinin planlanması için gerekli olan şartlar, sınıfa konuk çağrıldığında da
uygulanmalıdır. Çocuklara konuk hakkında konuğa da çocuklar hakkında (Çocukların yaş ve
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gelişim düzeyleri, ilgileri konusunda bilgi verilir.) bilgiler önceden verilir. Konuğun çocukların
karşısında yapacağı konuşma ve uygulamalar için yer ve malzemeler hazır bulundurulur.
Çocukların ilgileri ve dikkat süreleri doğrultusunda süre uzatılıp kısaltılarak ayarlanabilir.
Öğretmen daha önceden mutlaka konuğun yapacağı açıklama ve uygulamalar hakkında bilgi
sahibi olmalıdır. Öğretmen, konuk ayrıldıktan sonra çocukların gerekli bilgi ve deneyimleri
kazanıp kazanmadıklarına yönelik sorular sorarak, açıklamalarda bulunabilir ve resim
çalışması, elişi etkinlikleri, öykü, şiir, drama, koleksiyon yapma, dramatizasyon çalışmaları,
yoğurma maddeleriyle canlandırma yoluyla değerlendirme de yapabilir.
Sınıfa, çocukların yakın çevrelerinden veya çeşitli mesleklerden ressam, yazar, müzisyen,
balerin gibi sanatla uğraşan kişiler, doktor, polis, asker, subay, pilot, postacı, palyaço, kukla
oynatıcısı, sporcu, koleksiyoncu gibi konuklar çağırılabilir.
Fen Merkezinde Bulunan Materyalleri Kullanarak Yapılan Diğer Çalışmalar
Fen merkezi, çocuklara kendi gözlem ve deneyimleri ile araştırma yapabilme imkânı verir. Bu
köşede bulunan mıknatıs, büyüteç, pusula, hava ve boy grafikleri, tartılar, teraziler gibi uygun
ve yeterli malzemeleri kullanılarak grup çalışmaları düzenlenebilir, deneyler yapılabilir, basit
buluşlar gerçekleştirilebilir. Bitkiler, hayvanlar ve merak edilebilecek diğer konularla ilgili
(mevsimler, doğa olayları vb.) resimler ve kitaplar, fotoğraflar, grafikler, hava grafiği, olay
panoları, albümler, koleksiyonlar, akvaryum, termometre, saat, prizmalar, tartı, büyüteç,
mıknatıs, pusula, el feneri, dürbün, küre, çeşitli tohumlar ve bitkiler de bu köşede
bulundurulabilir. Bu malzemelere çocuk, bazen tek başına bazen de öğretmenle birlikte bakarak
ve sorular sorarak çok şeyler öğrenir. Çocukların değişen ilgilerine, ihtiyaçlarına, amaçlara,
kazanımlara ve konulara göre malzemeler değiştirilebilir.
Nesnelere büyüteçle bakılabilir, ağırlıkları ölçülebilir, bütün bu çalışmalar çocukların yeni
kavramları öğrenmelerine, neden sonuç ilişkilerini kurmalarına, nesneleri görerek, koklayarak,
tadarak, dokunarak tanımalarına olanak sağlar. Çocuklar, çiçek, yaprak, taş, deniz kabukları
gibi ilgilerini çeken nesneleri sınıfa getirerek bu köşede sergileyebilir. Çocukların topladıkları
çiçeklerden koleksiyonlar yapılabilir, evden ve çevreden toplayarak getirdikleri Atatürk
resimlerinden (Hayvan resimleri, bitki resimleri ile de olabilir.) albümler hazırlanarak
sergilenebilir. Sonbaharda çevreden toplanan yaprakların fen köşesinde boyutlarına, renklerine,
şekillerine göre sınıflandırılıp düzenlenmesi, boyaların farklı zeminlerde nasıl durduğunu
keşfetmek için denemeler yapılması desteklenebilir. Örneğin; minik desinatörler ebru boyasının
kumaşta nasıl durduğunu bu köşede keşfedebilirler.
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Uygulamalar
1. Okul öncesi eğitim veren bir kurumda fen etkinliği inceleyiniz.
2. Bir fen etkinliği planlayınız.
3. Bilim çalışmalarının çocukların gelişimine etkisini araştırınız.
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Uygulama Soruları
1. Erken Çocukluk Eğitim Kurumlarında Uygulanabilecek Fen Etkinliklerinin
Çeşitleri nelerdir?
2. Fen etkinliklerinin yaratıcı düşünmeye etkisi nedir?
3. Formal olmayan fen etkinlikleriyle ilgili bilgi veriniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Fen etkinlikleri formal, formal olmayan ve rastlantısal (spontan) olmak üzere üç başlık altında
toplanabilmektedir.
Formal olan fen etkinliklerinde; gözlem yapma, inceleme, bilgilenme, farklılıkları ve
benzerlikleri keşfetme, tanımlama ve tartışma bulunmaktadır. Bu etkinlikler, çocuğa öncelikle
iyi bir gözlem becerisi kazandırmayı ve gözlemlenen durumlarla ilgili uygun sözcükleri
kullanmayı amaçlayan çalışmalardır. Öğretmen tarafından planlanır.
Formal olmayan fen etkinlikleri ise; özellikle serbest zaman süresi içinde çocukların çeşitli
materyalleri istedikleri gibi kullanarak denemeler yapmalarını içermektedir. Öğretmen bu
tipteki fen-doğa etkinliklerinde aktif bir planlayıcı olmamakla birlikte çocukların araştırma ve
keşfetme becerilerini kullanmalarını sağlayacak çevresel düzenlemeyi yapmalıdır. Bu
etkinliklerde çocuğun kendi başına araştırıp keşfetmesi ve yaratıcılığını kullanması diğer
etkinliklere göre daha çok gerçekleşebilmektedir.
Rastlantısal fen etkinlikleri ise anlık meydana gelen ve çocukların ilgilerini çeken birtakım
olaylarla çocuklara fen etkinlikleri vermeyi içermektedir. Yeni bilgiler öğrenmek için fırsatlar
yaratmak ve çocuğun merak duygusunu uyanık tutmak gerekmektedir. Örneğin, aniden
başlayan sağanak yağışın ardından çevre gezisine çıkarak çocukların toprağın ne hale geldiğini
incelemelerini, topraktan çıkan solucanları ve ortamdaki yağmur sonrası ortaya çıkan kokuyu
duyuları aracılığıyla keşfetmelerini sağlamak, örümcek ağlarını, çeşitli kuşları ve çevredeki
farklı canlıları incelemek rastlantısal fen-doğa etkinliklerini kapsamaktadır
Erken çocukluk eğitim kurumlarında, fen etkinlikleriyle ilgili çalışmalar şunlardır:
Hayvan besleme
Bitki yetiştirme
İnceleme gezi gözlem
Deney yapma ve gözlem
Sınıfa konuk çağırma
Fen köşesi bulunan materyalleri kullanarak yapılan diğer çalışmalar
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14. OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE MATEMATİK ETKİNLİKLERİNİ
PLANLAMA VE UYGULAMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu derste, Okul öncesi dönemde matematik, kavram geliştirilmesi, neden-sonuç ilişkisi
kurulması, problem çözme becerisinin geliştirilmesi, matematiksel dilin kazandırılmaya
başlanmasına, çocukların günlük yaşantılarından edindikleri deneyimlere ve sürece aktif olarak
katılmaları üzerinde durulacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Okul öncesi eğitimde matematik etkinliklerinin önemini araştırınız.
2) Okul öncesi eğitimde matematik etkinliklerinin çocukların gelişimine etkilerini
araştırınız?
3) Matematik etkinliklerin yaratıcı düşünceye etkilerini araştırınız?
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Anahtar Kavramlar






Sayı
Şekil
Ölçme
Zaman
Örüntü
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Giriş
Çocuklarda matematiksel düşüncenin gelişimi formal eğitim sürecinden önce başlamaktadır. Bu yüzden okul öncesi, matematiksel kavramların, matematiksel düşüncenin,
problem çözme yeteneğinin ve matematiğe karşı olumlu tutumun temelinin atıldığı bir
dönemdir. Okul öncesi dönemde matematik, kavram geliştirilmesi, neden-sonuç ilişkisi
kurulması, problem çözme becerisinin geliştirilmesi, matematiksel dilin kazandırılmaya
başlanmasına, çocukların günlük yaşantılarından edindikleri deneyimlere ve sürece aktif olarak
katılmalarına dayanmaktadır.
Matematiksel kavramlar çocukların sayı, şekil, ölçme, zaman, para gibi kavramlar ve
matematiksel dile ilişkin kavramları kazanıp edindiği bilgileri güncel yaşama aktarabilmesini
içermektedir.
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14.1. Matematik Etkinlikleri
Çocuklarda matematiksel düşüncenin gelişimi formal eğitim sürecinden önce
başlamaktadır. Bu yüzden okul öncesi, matematiksel kavramların, matematiksel düşüncenin,
problem çözme yeteneğinin ve matematiğe karşı olumlu tutumun temelinin atıldığı bir
dönemdir. Okul öncesi dönemde matematik, kavram geliştirilmesi, neden-sonuç ilişkisi
kurulması, problem çözme becerisinin geliştirilmesi, matematiksel dilin kazandırılmaya
başlanmasına, çocukların günlük yaşantılarından edindikleri deneyimlere ve sürece aktif olarak
katılmalarına dayanmaktadır.
Matematik etkinlikleri ile çocukların, bilişsel gelişimleri, kavram gelişimleri, gözlem
yetenekleri, akıl yürütme becerileri, neden-sonuç ilişkisi kurabilme ve problem çözebilme
becerileri gelişebilmektedir. Matematiksel etkinlikler, çocukların araştırma, keşfetmesine bağlı
olarak amacına ulaşabileceği için, öğretmen tarafından çocukların yaparak yaşayarak
öğrenmelerine, nesnelerle aktif etkileşim kurabilmelerine olanak veren bir eğitim ortamının
sağlanması gerekir. Eğitim ortamında, çocukların nesneler arasında ilişki kurabilmeleri,
problem çözebilmeleri, tahmin edebilmeleri, sayı sayabilmeleri, ölçüm yapabilmeleri, şekiller
oluşturabilmeleri, eşleştirme, gruplama, sınıflama yapabilmeleri, gruplar arasındaki farklılık ve
benzerlikleri keşfedebilmeleri için; çeşitli eşleştirme kartları, takvim, farklı ağırlıklar, terazi,
termometre, oyuncak veya gerçek telefon, farklı boyutlarda ölçme kapları, plastik sayılar, sayı
kartları, sınıflama, eşleştirme için çeşitli renk ve boyutta düğmeler, ataçlar, mandallar, renkli
küpler, şişe kapağı vb. materyaller, cetveller, mıknatıslı sayılar ve tahta, çeşitli şekillerde legolar, yapbozlar, tahta bloklar, domino vb. masa oyuncakları, gibi materyaller bulunabilir.
Okul öncesi dönemde matematik etkinlikleri, günlük plan içerisinde başlı başına yer
verilen etkinlikler olabileceği gibi günlük planda Türkçe, fen, müzik, sanat, dramatizasyon vb.
etkinlikler içerisinde de yer alabilir. Matematik etkinliklerine eğitim programında diğer etkinlik
alanlarının içerisinde yer verilmesi, hem matematiksel kavramların öğrenilmesini
kolaylaştırmakta hem de öğrenmeyi daha kalıcı kılmaktadır.
Matematik ile fen etkinlikleri iç içe geçmiş gibidir. Fen etkinlikleri için kullanılan
yapraklar, midye kabukları, mıknatıslar vb. malzemeleri çocuklar matematik etkinlikleri
sırasında da boyutlarına göre sınıflandırabilir, sayabilir, benzerlik ve farklılıklarını
inceleyebilirler. Hangisinin en büyük, hangisinin en küçük olduğunu araştırabilirler.
Termometre kullanılarak çocuklarla birlikte haftalık sıcaklık grafiği oluşturulabilir.
Dramatizasyon sırasında çocuklar, evcilik köşesinde yemek pişirirlerken yaptıkları hayalî kekin
içindekileri söylerken matematiksel kavramlardan yararlanabilirler. Örneğin, keke 2 yumurta,
bir bardak şeker vb. koyup 10 dakika karıştırdık gibi. Sanat etkinlikleri sırasında çocuklar,
kullanılan malzemeleri çeşitli özelliklerine göre eşleştirebilirler, sıralayabilirler,
gruplandırabilirler. Sanat etkinliklerinde çocuklarla birlikte sayı, şekil kolajı çalışması
yapılabilir, istenen sayı kadar artık malzeme verilen rakamın karşısına yapıştırılabilir.
Çocukların belirli zaman aralıkları ile (senenin başında, ortasında, sonunda) el ve ayak ölçüleri
alınıp bunlar çeşitli boya, kolaj çalışmaları gibi farklı yöntemler kullanılarak doldurulabilir,
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çocuklarla zaman içerisindeki el ve ayak ölçüleri içeren çalışmalar kurdele, ip kullanılarak
ölçülebilir ve bu parçalar büyükten küçüğe, küçükten büyüğe doğru sıralanabilir. Türkçe
etkinlikleri sırasında matematik dilinin ve matematiksel kavramların kazandırılması ile ilgili
hikâyeler oluşturulabilir veya çocuk kitapları içerinde yer alan matematiksel kavramlar hikâye
kitabı okunduktan sonra çocuklarla birlikte bulunabilir. Sınıfımızdaki en büyük, en küçük
malzemeler, sınıfımızdaki üçgen, daire, kare vb. şeklindeki malzemeler gibi hikâyeler
oluşturulabilir. Müzik etkinlikleri ile matematiksel kavramlar verilebilir. Şarkılar yoluyla
sayılar, şekiller öğretilebilir. Örneğin 1-2 ayakkabını bağla, 3-4 kapıyı kapat gibi basit şarkılar
oluşturulabilir. Ritim etkinlikleri sırasında, matematiksel ifadeler kullanılabilir. Örneğin, iki
kez alkışlayacağız, daha sonra durucağız ve sonra da üç kez alkışlayacağız gibi.
Okul öncesi dönemin her alanında matematiksel kavramlara yer verilebilir. Sayılar, şekiller,
boyutlar, bağıntı ve ilişki (altında, üstünde, yanında, ortasında, ilk önce, daha sonra, öncesisonrası vb) ile ilgili kavramlar çocukların günlük deneyimlerinde doğal olarak ortaya çıkabilen
durumlardır .
Matematiksel kavramlar çocukların sayı, şekil, ölçme, zaman, para gibi kavramlar ve
matematiksel dile ilişkin kavramları kazanıp edindiği bilgileri güncel yaşama aktarabilmesini
içermektedir .
Sayılar: Çocukların günlük hayatlarında miktar ve ilişkileri tanımlamada, ölçmede,
karşılaştırma yapmada, bilgiyi yorumlamada ve problem çözmede kullandıkları kavramlardır.
Sayı sayma, çocukların sayıları daha iyi anlamaları, sayılardaki düzeni keşfetmeleri ve
öğrenmeleri için çevrelerindeki nesnelerle girdikleri etkileşim sonucunda edindikleri
deneyimler yoluyla gelişir. Okul öncesi çağındaki çocukların sayı kavramını kazanmaları;
birbirine benzeyen nesneleri sınıflandırmaları ve gruplandırmalarını, yani sınıflandırma
becerisi, nesnelerin farklı özellikleri ile ilgili olarak bir düzenleme yapma yani sıralama
becerisi, sayısal eşitliği ifade eden birebir eşleştirme kavramını anlamaları ve sayılacak
nesnelerin uzaysal düzenlemeleri yani dağılışları nasıl olursa olsun miktarın hep aynı kalacağı
bilgisini içeren sayı korunumunu kazanmaları ile ilgilidir.
Sayı eğitimi çocuğun, nesneler, olaylar, objeler, hareketler arasında her türlü bağlantıyı
kurmasına yardımcı olur. Sayma becerisi, çocukları düşünmeye, keşfetmeye ve matematiksel
ifadeleri tartışmaya cesaretlendiren etkinlikler ile geliştirilebilir. Çocuklar, birebir eşleme,
rakamlar arasında belirli bir düzen olduğunu anlama, rakamları ve özelliklerini tanıma,
rakamlar ile sayma arasındaki ilişkiyi kurma, nesneleri sayma, nesneleri nesne sayısını temsil
eden rakam ile eşleştirme, istenen sayı kadar nesneyi bulma, getirme, nesneleri sayılarına göre
gruplama, problem çözme becerilerine dayalı basit toplama-çıkarma çalışmaları
(Akvaryumumuzda üç tane balık vardı, bu gün iki tane daha balık getirdim, şimdi kaç tane
balığımız oldu gibi) yoluyla sayı kavramını edinebilirler. Okul öncesi dönem birebir eşleme
için günlük yaşam etkinliklerini içinde barındırır. Örneğin, çocuğun etkinlik sırasında her
arkadaşına bir tane kalem, kâğıt vb. vermesi, yemek saatinde her bir çocuğa bir tabak, bir bardak
dağıtması gibi. Sınıflandırma ve sıralama, çocukların objeleri genel özelliklerine göre (boyut,
renk, şekil vb.) gruplandırmasıdır. Sınıflandırma becerisinde çocuklar ilk önce objeleri tek bir
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özelliğine göre ayırt ederler. Bu noktada da özellikle renk, ilk dikkat edilen ayırt edici özelliktir.
Sıralama becerilerinin gelişiminde de çocuklara hangisi en büyük, hangisi en küçük, hangisi en
hafif vb. sorular sorarak objelerle etkileşimleri sonucunda edindikleri tecrübelerde rehberlik
etmek gerekir.
Geometri: Geometri, matematiğin şekil, uzay ve konum ile sınıflandırılmasını kapsar.
Çocuklar çok erken yaşlardan itibaren çevrelerindeki şekillere ve yapılara ilgi göstermeye,
araştırmaya ve keşfetmeye başlarlar. Geometride önemli yeri olan şekiller çevremizdeki her
nesnenin içinde gizlidir. Küçük yaşlardan itibaren çocuklar, şekilleri tanımaya ve
benzerlik/farklılıklarına göre ayırt etmeye başlarlar. Çocuklar ilk önce temel geometrik
şekillerin isimlerini öğrenmeye başlarlar. Şekilleri tanıma, şekilleri çizmeden daha önce
gelişmektedir. Çocuklar ilk önce daire, üçgen, kareyi daha sonra ise dikdörtgen, elips gibi
şekilleri tanıyabilmektedirler. Fakat yine de zaman zaman şekilleri birbirine karıştırabilirler.
Çünkü şekilleri incelemek, önemli bir problem çözme yöntemidir. Bu yüzden öğretmenin
çocuklara her fırsatta çocuklarla olan iletişiminde şekillerin isimlerini kullanması (kitabı daire
şeklindeki masaya koyalım vb.) sınıftaki çeşitli malzemelerin şekilleri ile ilgili çocuklara soru
sorması (sınıfımızdaki saatimiz daire, acaba sınıfımızda başka hangi malzemeler daire şeklinde,
sizce niçin daire? vb.), geziler sırasında çocukların dikkatlerini çevredeki farklı şekillere
çekmesi (önümüzdeki pano dikdörtgen şeklinde vb.), yemek saatinde yiyeceklerin şekline
çocukların dikkatini çekmesi örneğin kekimiz kare şeklinde acaba şu şekilde bir köşeden diğer
köşeye çocuklara eliyle göstererek "kesersek hangi şekil ortaya çıkar" diye çocukların
dikkatlerini çekmesi , torba içerisindeki şekilleri tanıması (çekilen şekil torbadan çıkarılmadan
dokunarak tanınmaya çalışılır), sınıftaki blokları şekillerine göre sınıflandırma, blokları
birleştirerek farklı geometrik şekiller oluşturma gibi etkinliklere yer vermesi gerekmektedir.
Uzaysal konum, çocukların kendisini çevreleyen kişiler ve objelerle ilişkisinin farkındalığını
içerir. Mekân, pozisyon/yer ve mesafeden oluşmaktadır. Pozisyon/yer 'Ben neredeyim'
sorusuna cevap veren üstünde, altında, önünde, yanında vb. sözcüklerle ifade edilir. Mesafe ise,
'Ne kadar uzaktayım' sorusunun cevabını içeren yakın, uzak, çok yakın vb. sözcüklerle ifade
edilir. Pozisyon ve mesafe gibi konumsal kavramları içeren oyun ve hareketler çocukların bu
kavramları edinebilmelerinde kritik rol oynar. Örneğin, çocuklarla birlikte uzaysal konumla
ilgili yapılan tanımlama etkinliklerinden sonra objeleri saklama oyunu oynanabilir. Bunun için
sınıfta bir obje seçilir ve saklanır. Çocuklara verilen ipuçları ile (evcilik köşesinde, sarı saçlı
bebek ile siyah saçlı bebeğin arasında vb.) çocukların saklanan objeyi bulması sağlanır. Doğru
tahminde bulunan çocuk objeyi seçme ve saklama hakkını kazanır (Jackman, 2005).
Ölçme: Geometri gibi günlük yaşantımızla yakından ilişkili ölçme, geometri ve sayılar olmak
üzere iki temel matematiksel alan arasında köprü görevi gören matematiksel bir kavramdır.
Ölçme uzunluk, ağırlık, alan, kapasite, zaman, para vb. kavramları içinde barındırmaktadır.
Okul öncesi dönemde ölçme kavramlarının öğrenilmesinde çocuklar biraz zorlanmaktadırlar.
Bunun birinci nedeni, ölçüm birimleridir, ikinci nedeni ise, zaman ve para gibi kavramların
çocuklar için soyut olmasıdır.
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Ölçüm kavramının gelişimi beş aşamada gerçekleşmektedir. Çocuklar birinci aşamada, oyun
aracılığıyla cetveller, ölçüm kapları gibi çeşitli ölçüm araçlarını kullanırken gördükleri
yetişkinleri taklit ederek bu araçları oyunlarında kullanırlar. İkinci aşamada, objelerin
özellikleri hakkında karşılaştırma yapmaya başlarlar. Çocuklar daha büyük-küçük, daha ağırhafif, yakın-uzak, uzun-kısa vb. şekillerde işlem öncesi dönemde karşılaştırma yapmaktadırlar.
Üçüncü aşamada çocuklar standart olmayan ölçüm araçları ve (bardaklar, farklı boyutlarda
kaplar, adım, karış, ip, kurdele vb.) birimleri kullanarak ölçüm yaparlar. Örneğin masanın
boyunu karış ile ölçmeyi, sürahiyi doldurmak için 5 bardak su gerektiğini, çiçeğin boyunu ip
ile ölçmeyi deneyerek öğrenirler. Dördüncü aşamada çocuk, somut işlemler dönemine
girdiğinde yetişkinler tarafından kullanılan standart ölçüm araçlarının gerekliliğini anlamaya
başlayacaktır. Somut işlemler becerisini gerektiren son aşama olan beşinci aşamada ise
çocuklar standart ölçüm araçlarını (metre, santimetre, litre, kilo, gram vb.) kullanarak ölçüm
yapmaya başlarlar.
Aslında günlük yaşam etkinliklerinin birçoğu ölçme kavramlarını içinde barındırır. Örneğin
yemek pişirme başlı başına ölçüm kavramını içeren en belirgin alanlardan biridir. Bununla
birlikte özellikle serbest zaman etkinliklerinde manav, market gibi çeşitli geçici köşeler
oluşturularak çocukların günlük hayatlarında karşılaştıkları terazi, kilo ağırlıkları gibi çeşitli
ölçüm araçlarını kullanmaları sağlanabilir, farklı boyutlardaki kapları doldurmak için kaç
bardak su, kum vb. malzeme gerektiği şeklinde oyunlar oynanabilir, karış ve adımlar kullanarak
çeşitli mesafeler veya nesnelerin boyutları ölçülebilir, objeleri özelliklerine göre karşılaştırmayı
kapsayan etkinlikler oluşturulabilir. Çocuklar için ölçüm, karşılaştırma ile başladığından dolayı
çocuklara objeleri özelliklerine göre (uzunluk, daha uzun daha kısa, kapasite az, çok, ağırlık
hafif, ağır vb.) karşılaştırabi- lecekleri etkinlikler sunmak bu noktada önem kazanmaktadır
(Brevver, 2001; Eliason ve Jenkins, 2004; Jackman, 2005).
Zaman kavramı, okul öncesi dönem çocukları için soyut bir kavramdır. Bu yüzden zaman
kavramının somut nesneler veya çocuk için yaşantısında anlamlı olan çeşitli olaylarla (yemek
saatinden sonra bahçeye çıkma zamanımız gelecek vb.) ilişkilendirilerek somutlaştırılması
gerekir. Okul öncesi dönem çocuklarına zaman kavramı, sabah-öğle-akşam, önce-şimdi-sonra,
gece-gündüz, haftanın günleri, mevsimler, aylar, gibi zamanla ilgili kavramlar verilebilir. Bazı
çocuklar bireysel farklılıklarından ve sayıları tanımalarından dolayı tam saatleri öğrenebilirler
ve saatin kaç olduğunu söyleyebilirler. Çocukların zamanı anlayabilmesi için, gün içindeki
etkinlikleri temsil eden bir saat oluşturulabilir ve böylece çocukların daha sonraki etkinliğin ne
olduğunu keşfetmeleri sağlanabilir; gün içinde yapılacak etkinlikler ile ilgili pano
oluşturulabilir, sınıfta kum-duvar saati, sayfaları gün ve gün koparılabilen takvim, mevsimleri
gösteren takvim vb. farklı takvimler gibi zaman bildiren araçlara yer verilebilir. Özellikle kum
saati çocuklara zamanın nasıl geçtiğini göstermek için etkili olan bir araçtır. Örneğin, kum saati
konularak içindeki kum akıncaya kadar ma¬sanın etrafında yürüme gibi oyunlar çocuklarla
oynanabilir. Böylelikle zamanla ilgili kavramların eğitimci tarafından günlük etkinlikler içinde
tanımlanması ve kullanılması bu kavramların anlaşılmasında etkili olacaktır (dün bu saatte
hayvanat bahçesine geziye gitmiştik, şimdi ise bununla ilgili resim yapıyoruz vb.). Eğitimci,
farklı mevsimlerde aynı ağacın önünde çocukların fotoğraflarım çekerek daha sonra bu
fotoğraflardaki farklılıklarla ilgili çocuklarla konuşabilir, farklı özellikte yumurta pişirebilmek
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için çocuklarla birlikte zamanı ölçebilir, belirli zamanları içeren hikâyeleri çocuklara okuyabilir
ve zaman hakkında çocuklara soru sorabilir, eğitimci süre tutarak çocuklarla bir dakika içinde
kaç defa zıplayabilecekleri şeklinde oyunlar oynayabilir, takvim üzerinde sınıftaki çocukların
doğum günlerini, önemli günleri işaretleyerek hem zamanı geldiğinde farklı işaretlerle
çocukların bunu fark etmesini sağlayabilir hem de işaretlenen güne kaç gün kaldığı sayılarak
sayma pratiği yaptırabilir.
Paranın, insan yaşamındaki öneminden dolayı çocuklar, paranın değerli olduğunu, farklı para
değerlerinin ne anlama geldiğinden çok daha önce farkına varırlar. Okul öncesi dönemde birçok
çocuk, paranın çalışarak kazanıldığının ve bir şeyler satın almak için kullanıldığının
farkındadır. Çünkü, çocuklar günlük yaşamlarında birçok kez farklı yerlerde paranın
kullanıldığına tanık olurlar. Bu yüzden çocukların günlük deneyimlerinden yola çıkılarak
sınıfta paranın kullanabileceği çeşitli mekânlar yaratmak ve bunlarla ilgili oyunlar oynamak
paranın anlaşılmasını sağlamada etkili olabilir. Örneğin, sınıfta manav, market gibi yerlerde
kasalar oluşturularak çocukların çeşitli malzemelerle yaptıkları parayı alışveriş sonrası
kullanmaları, paranın üstünü almaları gibi oyunlar oynanabilir, yine paranın en çok kullanıldığı
bankalarla ilgili olarak çocuklarla fatura ödeme, bankaya para yatırma gibi olaylar dramatize
edilebilir. Bununla birlikte çocukların çeşitli boyutları ve meblağları tanıyabilmesi için gerçek
parayı da görmesi önemlidir. Bu noktada gerçek para kullanılamayacaksa (kâğıt para
yırtılabileceğinden) gerçek para şeklinde, renginde ve gerçek paraların üstündeki resim ve
objeleri içeren çalışma sayfaları oluşturulabilir. Çocuğun paralardaki farklılıkları görebilmesi
için çocuklarla birlikte çeşitli demir ve kâğıt paralar incelenerek boyutları, renkleri, şekillerine
göre gruplandırmalar yapılabilir.
Örüntü: Örüntü, çocukların dünyadaki düzeni anlamasına yardımcı olan matematiksel bir
özelliktir. Copley (2002)'e göre, örüntü, çocuklara matematiksel bilginin kazandırılmasında
oldukça etkili olan bir elemandır. Örüntü, sayı, renk, obje, şekil ve hareket gibi özelliklerin aynı
sıra ile tekrar edilmesini içermektedir. Örüntü ile ilgili olarak.çocuklarla örüntüyü tanıma,
tanımlama, kuralına göre uzatma gibi problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik
etkinlikler yapılabilir. Örneğin, öğretmen sınıf içindeki objeleri kullanarak bir örüntü
oluşturabilir ve çocuklardan bu örüntüyü uygun malzemeler ile devam ettirmelerini isteyebilir.
Yine okul öncesi dönemde müzik etkinlikleri eğitimciye örüntü örnekleri oluşturabilmek için
önemli fırsatlar sunar. Öğretmen belirli bir ritim yaratarak (1 kez dize vurma, 2 kez el çırpma,
1 kez dize vurma, 2 kez el çırpma vb.) çocuklardan aynı örüntüyü devam ettirmelerini
isteyebilir. Bununla birlikte sanat etkinliklerinde boya çalışmalarında renklerle, kâğıt
çalışmalarında farklı boyutlarda el işi kâğıtlarıyla, kolaj çalışmalarında pet şişeler, bitmiş
makaralar gibi malzemelerle eğitimci farklı örüntüler yaratarak çocuklardan oluşturulan
örüntüyü kuralına göre uzatmasını isteyebilir (Brevver, 2001; Jackman, 2005).
Veri Analizi ve Olasılık: Verilerin çeşitli yollarla özetlenmesi, organize edilmesi ve sunulması,
anlaşılması ve değerlendirilmesi için gereklidir. Veriler, grafik, tablo, çizelge gibi şekiller
yardımıyla organize edilerek ifade edilebilir. Okul öncesi dönemde grafikler ve çizelgelerin
kullanılması, çocukların bilgilerin nasıl organize edildiğini ve yorumlandığını öğrenebilmeleri
ve veriler arasında ilişkileri keşfedebilmeleri için önemlidir. Öğretmenle birlikte çocuklar,
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sınıftaki kız ve erkek öğrenci grafiği, farklı saç ve göz rengindeki çocukların grafiği, hava
durumu grafiği, çiçeğin büyümesini gösteren grafik, favori yiyecekler, hayvanlar, renkler vb.
bilgileri içeren grafikler gibi birçok çeşitli grafik yapabilirler. Grafikler ayrıca; çocukların
olasılıkları keşfedebilmeleri için de anahtar rol oynar. Çocuk, bir grafiğe bakarak bilgiyi
görerek yorumlayabilir ve böylece verilen bilgiyle ilişkili olaylar için daha kolay tahminlerde
bulunabilir. Çocuklarla birlikte, çeşitli olayların bir bölümünü içeren resimler incelenerek daha
sonra neler olacağı ile ilgili konuşularak veya bir hikâye yarıda kesilip daha sonra neler
olabileceğiyle ilgili resimler yapılarak tahminlerle fikirlerini sunma şeklinde etkinlikler
yapılabilir.
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Uygulamalar
1. Okul öncesi eğitim veren bir kurumda Matematik etkinliği inceleyiniz.
2. Bir matematik etkinliği planlayınız.
3. Matematik etkinliklerinin çocukların gelişimine etkisini araştırınız.
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Uygulama Soruları
1. Erken Çocukluk Eğitim Kurumlarında Uygulanabilecek matematik Etkinlikleri
nelerdir?
2. Ölçüm kavramının gelişim aşamalarını açıklayınız.
3. Örüntüyü açıklayınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Çocuklarda matematiksel düşüncenin gelişimi formal eğitim sürecinden önce
başlamaktadır. Bu yüzden okul öncesi, matematiksel kavramların, matematiksel düşüncenin,
problem çözme yeteneğinin ve matematiğe karşı olumlu tutumun temelinin atıldığı bir
dönemdir. Okul öncesi dönemde matematik, kavram geliştirilmesi, neden-sonuç ilişkisi
kurulması, problem çözme becerisinin geliştirilmesi, matematiksel dilin kazandırılmaya
başlanmasına, çocukların günlük yaşantılarından edindikleri deneyimlere ve sürece aktif olarak
katılmalarına dayanmaktadır.
Matematik etkinlikleri ile çocukların, bilişsel gelişimleri, kavram gelişimleri, gözlem
yetenekleri, akıl yürütme becerileri, neden-sonuç ilişkisi kurabilme ve problem çözebilme
becerileri gelişebilmektedir. Matematiksel etkinlikler, çocukların araştırma, keşfetmesine bağlı
olarak amacına ulaşabileceği için, öğretmen tarafından çocukların yaparak yaşayarak
öğrenmelerine, nesnelerle aktif etkileşim kurabilmelerine olanak veren bir eğitim ortamının
sağlanması gerekir. Eğitim ortamında, çocukların nesneler arasında ilişki kurabilmeleri,
problem çözebilmeleri, tahmin edebilmeleri, sayı sayabilmeleri, ölçüm yapabilmeleri, şekiller
oluşturabilmeleri, eşleştirme, gruplama, sınıflama yapabilmeleri, gruplar arasındaki farklılık ve
benzerlikleri keşfedebilmeleri için; çeşitli eşleştirme kartları, takvim, farklı ağırlıklar, terazi,
termometre, oyuncak veya gerçek telefon, farklı boyutlarda ölçme kapları, plastik sayılar, sayı
kartları, sınıflama, eşleştirme için çeşitli renk ve boyutta düğmeler, ataçlar, mandallar, renkli
küpler, şişe kapağı vb. materyaller, cetveller, mıknatıslı sayılar ve tahta, çeşitli şekillerde legolar, yapbozlar, tahta bloklar, domino vb. masa oyuncakları, gibi materyaller bulunabilir.
Okul öncesi dönemde matematik etkinlikleri, günlük plan içerisinde başlı başına yer
verilen etkinlikler olabileceği gibi günlük planda Türkçe, fen, müzik, sanat, dramatizasyon vb.
etkinlikler içerisinde de yer alabilir.
Matematik etkinliklerine eğitim programında diğer etkinlik alanlarının içerisinde yer verilmesi,
hem matematiksel kavramların öğrenilmesini kolaylaştırmakta hem de öğrenmeyi daha kalıcı
kılmaktadır.
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EK 1 KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
2.4.1 Bilişsel Gelişim Kazanım ve Göstergeleri
Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri:
Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.
Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.
Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
Göstergeleri:
Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler.
Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar.
Gerçek durumu inceler.
Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.
Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar.
Göstergeleri:
Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler.
Eksilen ya da eklenen nesneyi söyler.
Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.
Kazanım 4: Nesneleri sayar.
Göstergeleri:
İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar.
Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir.
Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.
Sıra bildiren sayıyı söyler.
10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan önce gelen sayıyı söyler.
10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan sonra gelen sayıyı söyler.
Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler.
Göstergeleri:
Nesne/varlığın adını söyler.
Nesne/varlığın rengini söyler.
Nesne/varlığın şeklini söyler.
Nesne/varlığın büyüklüğünü söyler.
Nesne/varlığın uzunluğunu söyler.
Nesne/varlığın dokusunu söyler.
Nesne/varlığın sesini söyler.
Nesne/varlığın kokusunu söyler.
Nesne/varlığın yapıldığı malzemeyi söyler.
Nesne/varlığın tadını söyler.
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Nesne/varlığın miktarını söyler.
Nesne/varlığın kullanım amaçlarını söyler.
Kazanım 6: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.
Göstergeleri:
Nesne/varlıkları birebir eşleştirir.
Nesne/varlıkları rengine göre ayırt eder, eşleştirir.
Nesne/varlıkları şekline göre ayırt eder, eşleştirir.
Nesne/varlıkları büyüklüğüne göre ayırt eder, eşleştirir.
Nesne/varlıkları uzunluğuna göre ayırt eder, eşleştirir.
Nesne/varlıkları dokusuna göre ayırt eder, eşleştirir.
Nesne/varlıkları sesine göre ayırt eder, eşleştirir.
Nesne/varlıkları yapıldığı malzemeye göre ayırt eder, eşleştirir.
Nesne/varlıkları tadına göre ayırt eder, eşleştirir.
Nesne/varlıkları kokusuna göre ayırt eder, eşleştirir.
Nesne/varlıkları miktarına göre ayırt eder, eşleştirir.
Nesne/varlıkları kullanım amaçlarına göre ayırt eder, eşleştirir.
Eş nesne/varlıkları gösterir.
Nesne/varlıkları gölgeleri ya da resimleriyle eşleştirir.
Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.
Göstergeleri:
Nesne/varlıkları rengine göre gruplar.
Nesne/varlıkları şekline göre gruplar.
Nesne/varlıkları büyüklüğüne göre gruplar.
Nesne/varlıkları uzunluğuna göre gruplar.
Nesne/varlıkları dokusuna göre gruplar.
Nesne/varlıkları sesine göre gruplar.
Nesne/varlıkları yapıldığı malzemeye göre gruplar.
Nesne/varlıkları tadına göre gruplar.
Nesne/varlıkları kokusuna göre gruplar.
Nesne/varlıkları miktarına göre gruplar.
Nesne/varlıkları kullanım amaçlarına göre gruplar.
Kazanım 8: Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Göstergeleri:
Nesne/varlıkların rengini ayırt eder, karşılaştırır.
Nesne/varlıkların şeklini ayırt eder, karşılaştırır.
Nesne/varlıkların büyüklüğünü ayırt eder, karşılaştırır.
Nesne/varlıkların uzunluğunu ayırt eder, karşılaştırır.
Nesne/varlıkların dokusunu ayırt eder, karşılaştırır.
Nesne/varlıkların sesini ayırt eder, karşılaştırır.
Nesne/varlıkların kokusunu ayırt eder, karşılaştırır.
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Nesne/varlıkların yapıldığı malzemeyi ayırt eder, karşılaştırır.
Nesne/varlıkların tadını ayırt eder, karşılaştırır.
Nesne/varlıkların miktarını ayırt eder, karşılaştırır.
Nesne/varlıkların kullanım amaçlarını ayırt eder, karşılaştırır.
Kazanım 9: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralar.
Göstergeleri:
Nesne/varlıkları uzunluklarına göre sıralar.
Nesne/varlıkları büyüklüklerine göre sıralar.
Nesne/varlıkları miktarlarına göre sıralar.
Nesne/varlıkları ağırlıklarına göre sıralar.
Nesne/varlıkları renk tonlarına göre sıralar.
Kazanım 10: Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.
Göstergeleri:
Nesnenin mekândaki konumunu söyler.
Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir.
Mekânda konum alır.
Harita ve krokiyi kullanır.
Kazanım 11: Nesneleri ölçer.
Göstergeleri:
Ölçme sonucunu tahmin eder.
Standart olmayan birimlerle ölçer.
Ölçme sonucunu söyler.
Ölçme sonuçlarını tahmin ettiği sonuçlarla karşılaştırır.
Standart ölçme araçlarının neler olduğunu söyler.
Kazanım 12: Geometrik şekilleri tanır.
Göstergeleri:
Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler.
Geometrik şekillerin özelliklerini söyler.
Geometrik şekillere benzeyen nesneleri gösterir.
Kazanım 13: Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır.
Göstergeleri:
Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir.
Gösterilen sembolün anlamını söyler.
Kazanım 14: Nesnelerle örüntü oluşturur.
Göstergeleri:
Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur.
En çok üç öğeden oluşan örüntüdeki kuralı söyler.
Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi söyler.
Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi tamamlar.
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Nesnelerle özgün bir örüntü oluşturur.
Kazanım 15: Parça-bütün ilişkisini kavrar.
Göstergeleri:
Bir bütünün parçalarını söyler.
Bir bütünü parçalara böler.
Bütün ve yarımı gösterir.
Parçaları birleştirerek bütün elde eder.
Kazanım 16: Nesneleri kullanarak basit toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
Göstergeleri:
Nesne grubuna belirtilen sayı kadar nesne ekler.
Nesne grubundan belirtilen sayı kadar nesneyi ayırır.
Kazanım 17: Neden-sonuç ilişkisi kurar.
Göstergeleri:
Bir olayın olası nedenlerini söyler.
Bir olayın olası sonuçlarını söyler.
Kazanım 18: Zamanla ilgili kavramları açıklar.
Göstergeleri:
Olayları oluş zamanına göre sıralar.
Zaman ile ilgili kavramları anlamına uygun şekilde açıklar.
Zaman bildiren araçların işlevlerini açıklar.
Kazanım 19: Problem durumlarına çözüm üretir.
Göstergeleri:
Problemi söyler.
Probleme çeşitli çözüm yolları önerir.
Çözüm yollarından birini seçer.
Seçtiği çözüm yolunun gerekçesini söyler.
Seçtiği çözüm yolunu dener.
Çözüme ulaşamadığı zaman yeni bir çözüm yolu seçer.
Probleme yaratıcı çözüm yolları önerir.
Kazanım 20: Nesne/sembollerle grafik hazırlar.
Göstergeleri:
Nesneleri kullanarak grafik oluşturur.
Nesneleri sembollerle göstererek grafik oluşturur.
Grafiği oluşturan nesneleri ya da sembolleri sayar.
Grafiği inceleyerek sonuçları açıklar.
Kazanım 21: Atatürk’ü tanır ve Türk toplumu için önemini açıklar.
Göstergeleri:
Atatürk'ün hayatıyla ilgili belli başlı olguları söyler.
Atatürk’ün kişisel özelliklerini söyler.
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Atatürk’ün değerli bir insan olduğunu söyler.
Atatürk'ün getirdiği yenilikleri söyler.
Atatürk’ün getirdiği yeniliklerin önemini söyler.
2.4.2 Dil Gelişimi Kazanım ve Göstergeleri
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
Kazanım 1: Sesleri ayırt eder.
Göstergeleri:
Sesin geldiği yönü söyler.
Sesin kaynağının ne olduğunu söyler.
Sesin özelliğini söyler.
Sesler arasındaki benzerlik ve farklılıkları söyler.
Verilen sese benzer sesler çıkarır.
Kazanım 2: Sesini uygun kullanır.
Göstergeleri:
Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin hızını ayarlar.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin şiddetini ayarlar.
Kazanım 3: Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar.
Göstergeleri:
Düz cümle kurar.
Olumsuz cümle kurar.
Soru cümlesi kurar.
Bileşik cümle kurar.
Cümlelerinde öğeleri doğru kullanır.
Kazanım 4: Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır.
Göstergeleri:
Cümle kurarken isim kullanır.
Cümle kurarken fiil kullanır.
Cümle kurarken sıfat kullanır.
Cümle kurarken bağlaç kullanır.
Cümle kurarken çoğul ifadeler kullanır.
Cümle kurarken zarf kullanır.
Cümle kurarken zamir kullanır.
Cümle kurarken edat kullanır.
Cümle kurarken isim durumlarını kullanır.
Cümle kurarken olumsuzluk yapılarını kullanır.
269

Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır.
Göstergeleri:
Konuşma sırasında göz teması kurar.
Jest ve mimikleri anlar.
Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır.
Konuşmayı başlatır.
Konuşmayı sürdürür.
Konuşmayı sonlandırır.
Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanır.
Sohbete katılır.
Konuşmak için sırasını bekler.
Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.
Kazanım 6: Sözcük dağarcığını geliştirir.
Göstergeleri:
Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar.
Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler.
Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır.
Zıt anlamlı sözcükleri kullanır.
Eş anlamlı sözcükleri kullanır.
Eş sesli sözcükleri kullanır.
Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar.
Göstergeleri:
Sözel yönergeleri yerine getirir.
Dinledikleri/izlediklerini açıklar.
Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.
Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar.
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.
Dinledikleri/izlediklerini başkalarına anlatır.
Dinledikleri/izlediklerini resim yoluyla sergiler.
Dinledikleri/izlediklerini müzik yoluyla sergiler.
Dinledikleri/izlediklerini drama yoluyla sergiler.
Dinledikleri/izlediklerini şiir yoluyla sergiler.
Dinledikleri/izlediklerini öykü yoluyla sergiler.
Kazanım 9: Sesbilgisi farkındalığı gösterir.
Göstergeleri:
Sözcüklerin başlangıç seslerini söyler.
Sözcüklerin sonunda yer alan sesleri söyler.
Aynı sesle başlayan sözcükler üretir.
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Aynı sesle biten sözcükler üretir.
Şiir, öykü ve tekerlemedeki uyağı söyler.
Söylenen sözcükle uyaklı başka sözcük söyler.
Kazanım 10: Görsel materyalleri okur.
Göstergeleri:
Görsel materyalleri inceler.
Görsel materyalleri açıklar.
Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.
Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluşturur.
Kazanım 11: Okuma farkındalığı gösterir.
Göstergeleri:
Çevresinde bulunan yazılı materyaller hakkında konuşur.
Yetişkinden kendisine kitap okumasını ister.
Okumayı taklit eder.
Okumanın günlük yaşamdaki önemini açıklar.
Kazanım 12: Yazı farkındalığı gösterir.
Göstergeleri:
Çevresindeki yazıları gösterir.
Yazılı materyallerde noktalama işaretlerini gösterir.
Yazının yönünü gösterir.
Duygu ve düşüncelerini bir yetişkine yazdırır.
Yazının günlük yaşamdaki önemini açıklar.
2.4.3 Motor Gelişim Kazanım ve Göstergeleri
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar.
Yönergeler doğrultusunda yürür.
Yönergeler doğrultusunda koşar.
Belli bir yükseklikten atlar.
Belli bir yüksekliğe zıplar.
Belli bir yüksekliğe tırmanır.
Tırmanılan yükseklikten iner.
Engelin üzerinden atlar.
Koşarak bir engel üzerinden atlar.
Çift ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler.
Tek ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler.
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Belirlenen mesafede yuvarlanır.
Belirli bir mesafeyi sürünerek gider.
Belirlenen noktadan çift ayakla ileriye doğru atlar.
Kayma adımı yaparak belirli mesafede ilerler.
Galop yaparak belirli mesafede ilerler.
Sekerek belirli mesafede ilerler.
Kazanım 2: Denge hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Ağırlığını bir noktadan diğerine aktarır.
Atlama ile ilgili denge hareketlerini yapar.
Konma ile ilgili denge hareketlerini yapar.
Başlama ile ilgili denge hareketlerini yapar.
Durma ile ilgili denge hareketlerini yapar.
Tek ayak üzerinde durur.
Tek ayak üzerinde sıçrar.
Bireysel ve eşli olarak denge hareketleri yapar.
Çizgi üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür.
Denge tahtası üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür.
Kazanım 3: Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Bireysel ve eşli olarak nesneleri kontrol eder.
Küçük top ile omuz üzerinden atış yapar.
Atılan topu elleri ile tutar.
Koşarak duran topa ayakla vurur.
Küçük topu tek elle yerden yuvarlar.
Raket/sopa ile sabit topa vurur.
Topu olduğu yerde ritmik olarak sektirir.
Farklı boyut ve ağırlıktaki nesneleri hedefe atar.
Nesneleri kaldırır.
Nesneleri taşır.
Nesneleri iter.
Nesneleri çeker.
İp atlar.
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Nesneleri toplar.
Nesneleri kaptan kaba boşaltır.
Nesneleri üst üste dizer.
Nesneleri yan yana dizer.
Nesneleri iç içe dizer.
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Nesneleri takar.
Nesneleri çıkarır.
Nesneleri ipe vb. dizer.
Nesneleri değişik malzemelerle bağlar.
Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
Malzemeleri keser.
Malzemeleri yapıştırır.
Malzemeleri değişik şekillerde katlar.
Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.
Nesneleri kopartır/yırtar.
Nesneleri sıkar.
Nesneleri çeker/gerer.
Nesneleri açar/kapar.
Nesneleri döndürür.
Malzemelere elleriyle şekil verir.
Malzemelere araç kullanarak şekil verir.
Kalemi doğru tutar.
Kalem kontrolünü sağlar.
Çizgileri istenilen nitelikte çizer.
Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.
Göstergeleri:
Bedenini kullanarak ritim çalışması yapar.
Nesneleri kullanarak ritim çalışması yapar.
Vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar.
Basit dans adımlarını yapar.
Müzik ve ritim eşliğinde dans eder.
Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar.
2.4.4 Sosyal Ve Duygusal Gelişim Kazanım Ve Göstergeleri
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
Kazanım 1: Kendisine ait özellikleri tanıtır.
Göstergeleri:
Adını ve/veya soyadını söyler.
Yaşını söyler.
Fiziksel özelliklerini söyler.
Duyuşsal özelliklerini söyler.
Kazanım 2: Ailesiyle ilgili özellikleri tanıtır.
Göstergeleri:
Anne/babasının adını, soyadını, mesleğini vb. söyler.
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Anne/babasının saç rengi, boyu, göz rengi gibi fiziksel özelliklerini söyler.
Teyze/amca gibi yakın akrabalarının isimlerini söyler.
Telefon numarasını söyler.
Evinin adresini söyler.
Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.
Nesneleri alışılmışın dışında kullanır.
Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.
Kazanım 4: Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.
Göstergeleri:
Başkalarının duygularını söyler.
Başkalarının duygularının nedenlerini söyler.
Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler.
Kazanım 5: Bir olay ya da durumla ilgili olumlu/olumsuz duygularını uygun yollarla
gösterir.
Göstergeleri:
Olumlu/olumsuz duygularını olumlu sözel ifadeler kullanarak açıklar.
Olumsuz duygularını olumlu davranışlarla gösterir.
Kazanım 6:Kendisinin ve başkalarının haklarını korur.
Göstergeleri:
Haklarını söyler.
Başkalarının hakları olduğunu söyler.
Haksızlığa uğradığında neler yapabileceğini söyler.
Başkalarının haklarını korumak için ne yapması gerektiğini söyler.
Kazanım 7: Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.
Göstergeleri:
Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar.
Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.
Kazanım 8: Farklılıklara saygı gösterir.
Göstergeleri:
Kendisinin farklı özellikleri olduğunu söyler.
İnsanların farklı özellikleri olduğunu söyler.
Etkinliklerde farklı özellikteki çocuklarla birlikte yer alır.
Kazanım 9: Farklı kültürel özellikleri açıklar.
Göstergeleri:
Kendi ülkesinin kültürüne ait özellikleri söyler.
Kendi ülkesinin kültürü ile diğer kültürlerin benzer ve farklı özelliklerini söyler.
Farklı ülkelerin kendine özgü kültürel özellikleri olduğunu söyler.
Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir.
274

Göstergeleri:
Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir.
Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.
Sorumluluklar yerine getirilmediğinde olası sonuçları söyler.
Kazanım 11: Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır.
Göstergeleri:
Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır.
Atatürk ile ilgili duygu ve düşüncelerini farklı etkinliklerle ifade eder.
Kazanım 12: Değişik ortamlardaki kurallara uyar.
Göstergeleri:
Değişik ortamlardaki kuralların belirlenmesinde düşüncesini söyler.
Kuralların gerekli olduğunu söyler.
İstekleri ile kurallar çeliştiğinde kurallara uygun davranır.
Nezaket kurallarına uyar.
Kazanım 13: Estetik değerleri korur.
Göstergeleri:
Çevresinde gördüğü güzel ve rahatsız edici durumları söyler.
Çevresini farklı biçimlerde düzenler.
Çevredeki güzelliklere değer verir.
Kazanım 14: Sanat eserlerinin değerini fark eder.
Göstergeleri:
Sanat eserlerinde gördüklerini ve işittiklerini söyler.
Sanat eserleri ile ilgili duygularını açıklar.
Sanat eserlerinin korunmasına özen gösterir.
Kazanım 15: Kendine güvenir.
Göstergeleri:
Kendine ait beğendiği ve beğenmediği özelliklerini söyler.
Grup önünde kendini ifade eder.
Gerektiği durumlarda farklı görüşlerini söyler.
Gerektiğinde liderliği üstlenir.
Kazanım 16: Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar.
Göstergeleri:
Toplumda farklı rol ve görevlere sahip kişiler olduğunu söyler.
Aynı kişinin farklı rol ve görevleri olduğunu söyler.
Kazanım 17: Başkalarıyla sorunlarını çözer.
Göstergeleri:
Başkaları ile sorunlarını onlarla konuşarak çözer.
Arkadaşlarıyla sorunlarını çözemediği zamanlarda yetişkinlerden yardım ister.
Gerekli zamanlarda uzlaşmacı davranır.
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2.4.5 Özbakım Becerileri Kazanım Ve Göstergeleri
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
Kazanım 1: Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.
Göstergeleri:
Saçını tarar.
Dişini fırçalar.
Elini/yüzünü yıkar.
Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yapar.
Kazanım 2: Giyinme ile ilgili işleri yapar.
Göstergeleri:
Giysilerini çıkarır.
Giysilerini giyer.
Düğme açar.
Düğme kapar.
Ayakkabılarını çıkarır
Ayakkabılarını giyer
Ayakkabı bağcıklarını çözer.
Ayakkabı bağcıklarını bağlar.
Kazanım 3: Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar.
Göstergeleri:
Ev/okuldaki eşyaları temiz ve özenle kullanır.
Ev/okuldaki eşyaları toplar.
Ev/okuldaki eşyaları katlar.
Ev/okuldaki eşyaları asar.
Ev/okuldaki eşyaları yerleştirir.
Kazanım 4: Yeterli ve dengeli beslenir.
Göstergeleri:
Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer.
Öğün zamanlarında yemek yemeye çaba gösterir.
Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içecekleri yemekten/içmekten kaçınır.
Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen gösterir.
Kazanım 5: Dinlenmenin önemini açıklar.
Göstergeleri:
Kendisini dinlendiren etkinliklerin neler olduğunu söyler.
Dinlendirici etkinliklere katılır.
Dinlenmediğinde ortaya çıkabilecek sonuçları söyler.
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Kazanım 6: Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır.
Göstergeleri:
Beslenme sırasında uygun araç ve gereçleri kullanır.
Beden temizliğiyle ilgili malzemeleri kullanır.
Çevre temizliğiyle ilgili araç ve gereçleri kullanır.
Kazanım 7: Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur.
Göstergeleri:
Tehlikeli olan durumları söyler.
Kendini tehlikelerden ve kazalardan korumak için yapılması gerekenleri söyler.
Temel güvenlik kurallarını bilir.
Tehlikeli olan durumlardan, kişilerden, alışkanlıklardan uzak durur.
Herhangi bir tehlike ve kaza anında yardım ister.
Kazanım 8: Sağlığı ile ilgili önlemler alır.
Göstergeleri:
Sağlığını korumak için yapması gerekenleri söyler.
Sağlığına dikkat etmediğinde ortaya çıkabilecek sonuçları açıklar.
Sağlığını korumak için gerekenleri yapar.
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EK 2 ) MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI
GELİŞİM GÖZLEM FORMU
Sayın Öğretmen
Bu form çocukların aşağıda belirtilen alanlardaki gelişimlerine ilişkin gözlemlerinizi
kaydetmeniz amacıyla hazırlanmıştır. Sizden her çocuğun gelişimsel ilerlemelerini ve
desteklenmesi gereken gelişimsel özelliklerini bu forma kaydetmeniz beklenmektedir. Gözlem
tarihleri arttıkça formun gözlem satırı çoğaltılarak kullanılmalıdır. Gözlem yapılan gün içinde
hangi gelişim alanında kayda değer/kritik bir özellik varsa daha çok o özelliği belirtmeniz
yerinde olacaktır. Çocuğa ait özel bir görüş ve öneriniz varsa ilgili bölüme ayrıntılı olarak
yazınız.
Okul Adı

:........................

Öğretmenin Adı ve Soyadı :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Çocuğun Adı ve Soyadı

:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Çocuğun Doğum Tarihi

: …. /…. / 20....

Çocuğun Cinsiyeti
Gelişim
Alanları
Gözlem
Tarihi

Motor
Gelişim

:………………………
Bilişsel
Gelişim

Dil
Gelişimi

Sosyal ve
Duygusal
Gelişim

Özbakım
Becerileri

…. /…. / 20....
…. /…. / 20....
…. /…. / 20....
…. /…. / 20....
Görüş ve
Öneriler

EK 3 ) MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI
GELİŞİM RAPORU
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Sayın Öğretmen,
Gelişim raporu çocukların aşağıda belirtilen alanlardaki gelişimlerine ilişkin gözlemlerinizi
kaydetmeniz amacıyla hazırlanmıştır. Bu rapor, her dönemin sonunda her çocuk için
doldurulacaktır. Raporu oluştururken çocuğun olumlu özelliklerini öne çıkaran ifadelerle
başlayınız. Öncelikle çocukların beklenen düzeyde gösterdikleri becerileri, daha sonra
geliştirilmesi gereken becerileri yazınız. Bu amaçla çocuklar için doldurduğunuz Gelişim
Gözlem Formlarında (EK 1) yer alan bilgilerden yararlanınız. Bu bilgiler doğrultusunda görüş
ve önerilerinizi de yazınız.
Okul Adı

: ………………………………

Öğretmenin Adı ve Soyadı : …………………………….
Rapor Tarihi

: ……. /…… / 20…..

Çocuğun Adı ve Soyadı

: ……………………………..

Çocuğun Doğum Tarihi

: ……. /…… / 20…..

Cinsiyeti

: ……………………………..

Okula Başlama Tarihi

: ……. /…… / 20…..

Motor Gelişim:

Bilişsel Gelişim:

Dil Gelişimi:

Sosyal ve Duygusal Gelişim:

Özbakım Becerileri:

Görüş ve Öneriler:
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Okul Adı
: ………….....
Tarih
: …./…./…..
Yaş Grubu
: …………. Ay
Öğretmen Adı : ……………..…

……………………………

AYLAR

EK 4 ) MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI
AYLIK EĞİTİM PLANI FORMATI

KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
Çocukların gelişimsel özellikleri göz önünde bulundurularak o ay içinde ulaşılması beklenen kazanım ve göstergeler seçilir. Seçilen kazanım
ve göstergeler gelişim alanları belirtilerek açık olarak yazılır.

KAVRAMLAR
Kavramlar o ay için belirlenen kazanımlarla ilişkilendirilerek seçilir ve kategorileriyle birlikte yazılır. Gerekli durumlarda kavram listesine
yeni kavramlar eklenebilir.
BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
O ay için uygun olan belirli gün ve haftalar
belirlenerek yazılır.

ALAN GEZİLERİ
O ay için belirlenen kazanımlara uygun
olarak yapılacak alan gezileri yazılır.

AİLE KATILIMI
O ay için belirlenen kazanımlara göre evde ve
okulda ailelerle birlikte yapılacak etkinlikler
yazılır.

DEĞERLENDİRME
Ay sonunda yapılacak değerlendirmeler günlük değerlendirmeler göz önüne alınarak çocuk, program ve öğretmen boyutlarında genel olarak yapılır.
Çocuklar; “Gelişim Gözlem Formu” na kaydedilen gözlemler dikkate alınarak değerlendirilir.
Program; kazanım ve göstergeler, kavramlar, alan gezileri, aile katılımı, materyaller ve uyarlama boyutları dikkate alınarak değerlendirilir.
Öğretmen; o ay planladığı programın tüm boyutlarını dikkate alarak kendini değerlendirir.
Bu değerlendirmeler sonucunda bir sonraki ayda alınacak kazanım ve göstergeler belirlenir. Her ay kullanılması gereken formlar bu bölümde belirtilir*.

*Eylül ayında “Okul Tanıtım ve Aile Tanıma Dosyası”nda bulunan formlar ile “Aile Eğitimi İhtiyaç Belirleme Formu” ve “Aile Katılımı Tercih Formu”
uygulanır. Eğitim yılı boyunca her çocuk için “Gelişim Gözlem Formu” doldurulur. Her dönemin sonunda her çocuk için “Gelişim Raporu” hazırlanır.
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EK5) MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI
ETKİNLİK PLANI FORMATI
(Etkinlik Adı)
Etkinlik Çeşidi : ……… (Uygulama Şekli)
Yaş Grubu
: ……… Ay

KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

Çocukların
gelişimsel
özellikleri
göz
önünde
bulundurularak o ay için belirlenen kazanım ve göstergeler
arasından o gün için ulaşılması beklenenler gelişim alanları
belirtilerek açık olarak yazılır.

MATERYALLER
Öğrenme sürecinde kullanılacak olan materyaller
yazılır.
SÖZCÜKLER
Öğrenme sürecinde sözcük dağarcığını zenginleştirecek
yeni sözcükler yazılır.
KAVRAMLAR

ÖĞRENME SÜRECİ
Öğrenme süreci belirlenen
kazanımlara yönelik olarak
açıklanırken;
 Eğitim ortamının nasıl
düzenleneceği
yazılır.
 Çocukların nasıl
yönlendirileceği
açıklanır.
 Materyallerin nasıl
kullanılacağı
yazılır.
 Öğretmenin ve çocuğun
süreçteki rolü
belirtilir.
AİLE KATILIMI (*)
Ailelerin yapabilecekleri destekleyici etkinlik
önerileri yazılır.
(*) Her etkinlik için aile katılımı
düzenlenmesi gerekmeyebilir.

Öğrenme sürecinde ele alınacak yeni kavramlar
kategorileri ile birlikte yazılır.
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DEĞERLENDİRME
Etkinlik sonunda çocuklara aşağıdaki çeşitlerde
sorular yöneltilebilir;
 Etkinliğin süreç olarak gözden geçirilmesini
sağlayıcı sorular sorulur (betimleyici sorular).
 Çocuğun etkinlikle ilgili yaşantı ve duygularını
paylaşmasına fırsat verilir (duyuşsal sorular).
 O gün için alınan kazanım ve göstergelere
ilişkin açık uçlu sorular sorulur (kazanımlara
yönelik sorular).
 Öğrenmelerinin
kalıcılığının
sağlanması
amacıyla çocuklara etkinlikte yaşadıkları ile
kendi yaşantıları arasında ilişki kurabilmeleri
için sorular sorulur
(yaşamla ilişkilendirme soruları).

UYARLAMA



Sınıfta özel gereksinimli bir
çocuk bulunması durumunda,
bu
etkinliğin
yönteminde,
kullanılan materyallerde ve
öğrenme sürecinde yapılacak
düzenlemeler ile dikkat edilmesi
gereken noktalar yazılır.

Değerlendirme, farklı şekillerde de yapılabilir;
 Çalışma sayfaları/bellek kartları geliştirilip
kullanılabilir.
 Resim yapılabilir, afiş/poster hazırlanabilir,
etkinlikle ilgili çekilen fotoğraflar çocuklarla
incelenebilir.
 Çocuklar etkinlikle ilgili konuşabilir,
birbirlerine sunum yapabilirler.
 Sergiler düzenlenebilir.

2

EK 6 ) MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI
KAVRAMLARA AYLIK EĞİTİM PLANLARINDA YER VERME DURUMU ÇİZELGESİ
Okul:
Öğretmen:
Grup:
KATEGORİLER

RENK

GEOMETRİK
ŞEKİL

KAVRAMLAR*

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Öğretmen ele aldığı renk ve
renk tonlarını aylara göre
kaydeder

Daire
Çember
Üçgen
Kare
Dikdörtgen
Elips
Kenar
Köşe

BOYUT

Büyük-Orta-Küçük
İnce-Kalın
Uzun-Kısa
Geniş-Dar

MİKTAR

Az-Çok
Ağır-Hafif
Boş-Dolu
Tek-Çift
Yarım-Tam
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Eşit
Kalabalık-Tenha
Parça-Bütün
Para
YÖN/
MEKÂNDA
KONUM

Ön-Arka
Yukarı-Aşağı
İleri-Geri
Sağ- Sol
Önünde-Arkasında
Alt-Üst-Orta
Altında-Ortasında-Üstünde
Arasında
Yanında
Yukarıda-Aşağıda
İç-Dış
İçinde-Dışında
İçeri-Dışarı
Uzak-Yakın
Alçak-Yüksek
Sağında-Solunda
1-20 arası sayılar

SAYI / SAYMA

Sıfır
İlk-Orta-Son
Önceki-sonraki
Sıra sayısı (birinci-ikinci…)
Tatlı
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DUYU

Tuzlu
Acı
Ekşi
Sıcak-Soğuk-Ilık
Sert-Yumuşak
Kaygan-Pütürlü
Tüylü-Tüysüz
Islak-Kuru
Sivri-Küt
Kokulu-Kokusuz
Parlak-Mat
Taze-Bayat
Sesli-Sessiz
Mutlu

DUYGU

Üzgün
Kızgın
Korkmuş
Şaşkın

ZIT

Aynı-Farklı-Benzer
Açık-Kapalı
Hızlı-Yavaş
Canlı-Cansız
Hareketli-Hareketsiz
Kolay-Zor
Karanlık-Aydınlık
Ters-Düz
Düzenli-Dağınık
Eski-Yeni
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Başlangıç-Bitiş
Kirli-Temiz
Aç-Tok
Düz-Eğri
Güzel-Çirkin
Doğru-Yanlış
Şişman-Zayıf
Yaşlı-Genç
Derin-Sığ
Açık-Koyu
Önce-Şimdi-Sonra
ZAMAN

Sabah-Öğle-Akşam
Dün-Bugün-Yarın
Gece-Gündüz

KAVRAM
EKLENEBİLİR
*Kavramlar belirli kategoriler altında verilmiştir. Ancak bazı kavramlar farklı kategoriler altında da ele alınabilir.
*İkili-üçlü gruplar halinde yazılmış olan kavramlar tek tek ele alınacak ise alındığı ayın kutucuğuna kaydedilir.
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EK 7) MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI
KAPSAMINDA ELE ALINMASI ÖNERİLEN
BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR (*) (**)
BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
İlköğretim Haftası
Hayvanları Koruma Günü
Dünya Çocuk Günü
Cumhuriyet Bayramı
Kızılay Haftası
Atatürk Haftası
Öğretmenler Günü
İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası
Yeni yıl
Enerji Tasarrufu Haftası
Orman Haftası
Dünya Tiyatrolar Günü
Kütüphane Haftası
Dünya Kitap Günü
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Trafik ve İlk Yardım Haftası
Anneler Günü
Engelliler Haftası
Müzeler Haftası
Çevre Koruma Haftası
Babalar Günü

TARİHLER
Eylül ayının üçüncü haftası
4 Ekim
Ekim ayının ilk pazartesi günü
29 Ekim
29 Ekim- 4 Kasım
10-16 Kasım
24 Kasım
10 Aralık gününü içine alan hafta
31 Aralık-1 Ocak
Ocak ayının ikinci haftası
21-26 Mart
27 Mart
Mart ayının son pazartesi günü
23 Nisan gününü içine alan hafta
23 Nisan
Mayıs ayının ilk haftası
Mayıs ayının ikinci pazar günü
10-16 Mayıs
18-24 Mayıs
Haziran ayının ikinci haftası
Haziran ayının üçüncü pazar günü

(*) Milli Eğitim Bakanlığı, Eylül -2005 Tarih ve 2576 Sayılı Tebliğler Dergisi’nde
yayımlanan “Belirli Gün ve Haftalar” çizelgesinden seçilmiştir.
(**) Bu çizelgede yer almayan Mahalli Kurtuluş Günleri ve Atatürk Günleri ile Tarihi Günler
(gerçekleştiği tarihlerde) belirli gün ve haftalar listesine eklenebilir.

EK 8) MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI FORMATI
Okul Adı
: ………………...
Tarih
: …./…./…..
Yaş Grubu
: …………… Ay
Öğretmen Adı : ……………….…
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Güne Başlama Zamanı
Günün bu ilk etkinliği, çocukların gün içerisinde yapılacak etkinliklere uyumunu sağlamak amacı ile
sohbet edildiği, o gün yapılacak olan etkinlikler, öğrenme merkezleri hakkında bilgi verildiği ve
çocukların hangi öğrenme merkezlerinde oynayacaklarına karar verdikleri zaman aralığıdır. Bu sürecin
sonunda çocuklar öğrenme merkezlerinde serbest oyuna başlarlar. Ancak gün, her zaman böyle devam
etmeyebilir. O gün yapılacak eğitimle ilgili olarak alan gezisine çıkmak, sabah yürüyüşü yapmak da güne
başlama zamanının ardından yapılabilecek farklı etkinliklerdir.
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde/ açık havada oyun.
Kahvaltı, Temizlik
Etkinlik Zamanı
Bu sürede Türkçe, müzik, matematik, drama, oyun, fen, hareket, okuma yazmaya hazırlık ve sanat
etkinlikleri ile alan gezisinden biri veya birkaçı yapılabilir. Etkinlikler tek başına veya bütünleştirilmiş
olarak planlanabilir; bireysel, küçük veya büyük grup etkinlikleri olarak uygulanabilir. O gün bu
etkinliklerden hangisinin/hangilerinin yapılacağına grubun gereksinimine, belirlenen kazanımlara ve
ayrılan süreye göre karar verilmelidir. Etkinlik uygulamaları sınıf içinde olduğu kadar açık havada da
yapılmalıdır.
Günü Değerlendirme Zamanı
Çocukların günlerini planlamaları, planladıklarını uygulamaları ve gün sonunda da yaptıklarını
değerlendirmeyi öğrenmeleri önemli bir kazanımdır. Bu nedenle, günün sonunda yine bütün grup bir
araya toplanır ve günün değerlendirilmesi amaçlı sohbet edilir. Mümkün olduğu kadar açık uçlu sorular
aracılığıyla, hangi öğrenme merkezlerinde ne tür oyunlar oynadıkları, hangi etkinlikleri yaptıkları, ortam
ve materyaller gibi konularda çocuklarla beraber değerlendirme yapılır. Bu süreçte o gün uygulanan tüm
etkinliklerin değerlendirmelerinden de yararlanılır. Ayrıca o güne ait paylaşmak istedikleri mutlu ya da
üzücü bir olayın olup olmadığı veya o gün gözlenen olumlu davranışlar hakkında konuşulabilir.
Gerektiğinde gün içinde de bu değerlendirme sürecine yer verilebilir.
Öğretmen, her gün, günü değerlendirme zamanında bir sonraki günün eğitim sürecinde neler yapmak
istediklerini çocuklara sorarak onların planlama sürecine de aktif katılımına özen göstermelidir. Ardından
ertesi gün yapılabilecek etkinlikler hakkında konuşulur, evde yapılacak bir çalışma, okula getirilecek bir
materyal veya gidilecek bir gezi gibi konularda hatırlatma yapılır.
Eve Gidiş
İlgili hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme:
Gün bittikten sonra genel bir değerlendirme yapılır. Bu değerlendirmede günü değerlendirme zamanında
yapılanlar ile etkinliklerin değerlendirilmesi sonucunda elde edilenler çocuk, program ve öğretmen
boyutları dikkate alınarak bu bölüme genel ifadeler halinde yazılır.
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EK 9) MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI
TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI FORMATI
Okul Adı
: ……………....
Tarih
: …./…./…..
Yaş Grubu : …………… Ay
Öğretmen Adı : …………………..
Güne Başlama Zamanı
Günün bu ilk etkinliği, çocukların gün içerisinde yapılacak etkinliklere uyumunu sağlamak amacı ile
sohbet edildiği, o gün yapılacak olan etkinlikler, öğrenme merkezleri hakkında bilgi verildiği ve
çocukların hangi öğrenme merkezlerinde oynayacaklarına karar verdikleri zaman aralığıdır. Bu sürecin
sonunda çocuklar öğrenme merkezlerinde serbest oyuna başlarlar. Ancak gün, her zaman böyle devam
etmeyebilir. O gün yapılacak eğitimle ilgili olarak alan gezisine çıkmak, sabah yürüyüşü yapmak da güne
başlama zamanının ardından yapılabilecek farklı etkinliklerdir.
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde/ açık havada oyun.
Kahvaltı, Temizlik
Etkinlik Zamanı
Bu sürede Türkçe, müzik, matematik, drama, oyun, fen, hareket, okuma yazmaya hazırlık ve sanat
etkinlikleri ile alan gezisinden biri veya birkaçı yapılabilir. Etkinlikler tek başına veya bütünleştirilmiş
olarak planlanabilir; bireysel, küçük veya büyük grup etkinlikleri olarak uygulanabilir. O gün bu
etkinliklerden hangisinin/hangilerinin yapılacağına grubun gereksinimine, belirlenen kazanımlara ve
ayrılan süreye göre karar verilmelidir. Etkinlik uygulamaları sınıf içinde olduğu kadar açık havada da
yapılmalıdır.
Öğle Yemeği, Temizlik
Dinlenme Zamanı
Çocukların yaş grubuna ve gereksinimlerine göre süresi değişebilen, çocukların kendi tercih ettikleri
etkinliklerle (kitap inceleme, resim yapma, dinlendirici bir müzik dinleme vb.) vakit geçirebilecekleri bir
zaman aralığıdır. Gereksinim duyan çocuklar bu zaman aralığında uyuyabilirler. Daha küçük yaş
grubunun dinlenme gereksinimini karşılayabilmesi için özel bir mekân ve donanım gerekebilir.
Kahvaltı, Temizlik
Etkinlik Zamanı
Bu sürede Türkçe, müzik, matematik, drama, oyun, fen, hareket, okuma yazmaya hazırlık ve sanat
etkinlikleri ile alan gezisinden biri veya birkaçı yapılabilir. Etkinlikler tek başına veya bütünleştirilmiş
olarak planlanabilir; bireysel, küçük veya büyük grup etkinlikleri olarak uygulanabilir. O gün bu
etkinliklerden hangisinin/hangilerinin yapılacağına grubun gereksinimine, belirlenen kazanımlara ve
ayrılan süreye göre karar verilmelidir. Etkinlik uygulamaları sınıf içinde olduğu kadar açık havada da
yapılmalıdır.
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde/açık havada oyun.
Günü Değerlendirme Zamanı
Çocukların günlerini planlamaları, planladıklarını uygulamaları ve gün sonunda da yaptıklarını
değerlendirmeyi öğrenmeleri önemli bir kazanımdır. Bu nedenle, günün sonunda yine bütün grup bir
araya toplanır ve günün değerlendirilmesi amaçlı sohbet edilir. Mümkün olduğu kadar açık uçlu sorular
aracılığıyla, hangi öğrenme merkezlerinde ne tür oyunlar oynadıkları, hangi etkinlikleri yaptıkları, ortam
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ve materyaller gibi konularda çocuklarla beraber değerlendirme yapılır. Bu süreçte o gün uygulanan tüm
etkinliklerin değerlendirmelerinden de yararlanılır. Ayrıca o güne ait paylaşmak istedikleri mutlu ya da
üzücü bir olayın olup olmadığı veya o gün gözlenen olumlu davranışlar hakkında konuşulabilir.
Gerektiğinde gün içinde de bu değerlendirme sürecine yer verilebilir.
Öğretmen, her gün, günü değerlendirme zamanında bir sonraki günün eğitim sürecinde neler yapmak
istediklerini çocuklara sorarak onların planlama sürecine de aktif katılımına özen göstermelidir. Ardından
ertesi gün yapılabilecek etkinlikler hakkında konuşulur, evde yapılacak bir çalışma, okula getirilecek bir
materyal veya gidilecek bir gezi gibi konularda hatırlatma yapılır.
Eve Gidiş
İlgili hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme:
Gün bittikten sonra genel bir değerlendirme yapılır. Bu değerlendirmede günü değerlendirme zamanında
yapılanlar ile etkinliklerin değerlendirilmesi sonucunda elde edilenler çocuk, program ve öğretmen
boyutları dikkate alınarak bu bölüme genel ifadeler halinde yazılır.
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EK 10 ) MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI
ÖRNEK YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Tarih
:……./…./…..
Yaş Grubu : ………………Ay
Öğretmen Adı : ………………..
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Açık havada oyun.
Kahvaltı, Temizlik
Etkinlik Zamanı
“Bil Bakalım Hangi Top” isimli bütünleştirilmiş hareket ve matematik etkinliği.
"Kartaneleri" isimli Türkçe etkinliği.
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
-------------------------------------------------------------------Genel Değerlendirme:
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EK 11) MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI
36-72 AYLIK ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ
36-48 AYLIK ÇOCUKLARIN
BİLİŞSEL GELİŞİMİ
1) Zıt kavramları ayırt eder.
2) 1' den 10'a kadar sayar.
3) Bire bir eşleştirme yapar.
4) Üç küple köprü yapar.
5) 1'den 10'a kadar olan nesneler içinde
istenilen sayıdaki nesneyi gösterir.
6) 4 parçalı yap-bozu tamamlar.
7) Renkleri tanır ve eşleştirir.
8) Resmini gördüğü nesneyi tanımlar.
9) Kendisine söylenen vücut bölümlerini
gösterir.
10) Cinsiyetini söyler.
11) Modele bakarak iki nesneden oluşan
örüntüyü devam ettirir.

48 - 60 AYLIK ÇOCUKLARIN
BİLİŞSEL GELİŞİMİ
1) İnsan resmini 6 öğeyi içerecek şekilde çizer.
2) 4 -10 parçalı yap-bozu tamamlar.
3) Nesneler ile rakamlar arasında ilişki kurar.
4) 1- 5 nesneyi ortak özelliklerine göre
gruplandırır.
5) 1'den 20'ye kadar birer ritmik sayar.
6) Aynı sayıdaki nesne gruplarını eşleştirir.
7) Verilen iki yarımı birleştirerek bütün
oluşturur.
8) Mekânda konum ile ilgili yönergeleri
uygular.
9) Bir olayı oluş sırasına göre sıralar.
10) Birkaç nesnenin hangi malzemeden
yapıldığını söyler.
11) 10 küple kule yapar.
12) Farklı dokulardaki nesneleri ayırt eder.
13) Renkleri isimlendirir.
14) Kısa bir süre önce gördüğü nesne/kişi/
resimle ilgili sorulan sorulara cevap verir.
15) Resimlerdeki eksik parçaları örneğe bakarak
tamamlar.
16) Gösterilen resimlerden öykü oluşturur.
17) Neden-sonuç ilişkisi içeren sorulara cevap
verir.
18) Nesneleri çeşitli özelliklerine göre
karşılaştırır.
19) İki nesneden oluşan örüntü yapar.

60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN
BİLİŞSEL GELİŞİMİ
1) İnsan resmindeki eksik vücut bölümlerini çizer.
2) 10-25 parçalı yap-bozu tamamlar.
3) Geometrik şekilleri birleştirerek yeni şekiller
oluşturur.
4) 6-10 nesneyi herhangi bir özelliğine göre gruplandırır.
5) 1’den 10'a kadar olan nesne grupları ile rakamlar
arasında ilişki kurar.
6) 1'den 10'a kadar olan nesneleri kullanarak toplama
yapar.
7) 1'den 10'a kadar olan nesneleri kullanarak çıkartma
yapar.
8) Yarım ve bütün olan nesneleri gösterir.
9) 1’den 20'ye kadar olan rakamları sıralar.
10) Eşleştirme, ilişki kurma, gruplandırma ve sıralamayı
nasıl yaptığını açıklar.
11) Neden sonuç ilişkilerini kurar.
12) Kısa bir süre gösterilen resimdeki ayrıntıları
hatırlar.
13) Bir olaydan sonra ne olabileceğini tahmin eder.
14) Nesneler arasındaki benzerlik ve farklılıkları söyler.
15) Bir dizi içerisindeki nesnelerin birbirlerine göre
konumlarını söyler.
16) Miktar bildiren kıyaslama ifadeleri kullanır.
17) Haftanın günlerini sırasıyla söyler.
18) 20'ye kadar ritmik sayar.
19) Günün farklı zaman dilimlerinin isimlerini söyler.
20) Somut nesneleri kullanarak grafik oluşturur.
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20) Seslerdeki farklılıkları (yüksek ses,
kalın/ince ses gibi) ayırt eder.

21) Nesne grafiğini okur.
22) Üç nesneden oluşan örüntü yapar.

BİLİŞSEL GELİŞİMLE İLGİLİ KAZANIMLAR, GÖSTERGELERİ VE AÇIKLAMALARI
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.
Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.)
Açıklamaları: Çocukların dikkat süreleri kısadır ve bireysel olarak farklılık gösterir. Çocuğun herhangi bir nesne ya da olaya ilgisini çekip, dikkatini yoğunlaştırması için onun
dikkatini dağıtacak uyaranlar ortadan kaldırılmalı, fiziksel ve duygusal ihtiyaçları karşılanmış olmalıdır. Yapılan çalışmalarda dikkat edilmesi gereken öğeleri fark ederek söylemeleri
için çocuklar desteklenmelidir.
Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. (Göstergeleri: Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler. Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. Gerçek durumu inceler.
Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.)
Açıklamaları: Çocuğun çevresinde gelişen çeşitli durum ve olayları inceleyerek ipuçlarının farkına varması, bunları bir araya getirerek süreç/durumla ilgili tahminde bulunması
beklenir. Ardından tahminlerini var olan durumla karşılaştırması için çocuğa fırsat verilmelidir.
Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar. (Göstergeleri: Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler. Eksilen ya da eklenen nesneyi söyler. Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.)
Açıklamaları: Çocuğun deneyimlediklerini hatırlayıp ifade etmesi için gerekli öğrenme ortam ve durumları oluşturulmalıdır. Çocukların hatırladıklarını değişik durumlarda işe yarar
olarak kullanmaları (günlük yaşam becerileriyle ilişkilendirerek) için desteklenmeleri gereklidir.
Kazanım 4. Nesneleri sayar. (Göstergeleri: İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar. Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler. Sıra
bildiren sayıyı söyler. 10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan önce ve sonra gelen sayıyı söyler.)
Açıklamaları: Çocuktan belli sayıdaki nesne grubunu dokunarak saydıktan sonra son söylediği sayının nesne grubunun toplam sayısını gösterdiğini fark etmesi beklenir. Örneğin; Bir
tabakta 5 tane kurabiye varsa çocuktan ilk önce bunları sayması, sonra “kaç tane” diye sorulduğunda 5 (beş) yanıtını vermesi beklenir. Nesne grubunda birinci, ikinci sıradaki
nesnenin kaçıncı olduğunu söylemesi beklenir. Verilen sayıdan önce/sonra gelen sayının hangi sayı olduğunu söylemesi beklenir.
Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler. (Göstergeleri: Nesne/varlığın adını, rengini, şeklini, büyüklüğünü, uzunluğunu, dokusunu, sesini, kokusunu, yapıldığı malzemeyi, tadını,
miktarını ve kullanım amaçlarını söyler.)
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Açıklamaları: Nesne ya da varlıkların ad, renk, şekil, büyüklük, uzunluk, doku (pürüzlü, kaygan, sert, yumuşak) koku, ses (yüksek-alçak, kalın-ince sesler), yapıldığı malzeme (plastik,
tahta, kumaş vb), tat ve miktar gibi özelliklerini ele alan değişik etkinlikler yapılarak çocukların bu kazanımları gerçekleştirmeleri desteklenmelidir.
Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir. (Göstergeleri: Nesne/varlıkları birebir eşleştirir. Nesne/varlıkları rengine, şekline, büyüklüğüne, uzunluğuna,
dokusuna, sesine, yapıldığı malzemeye, tadına, kokusuna, miktarına ve kullanım amaçlarına göre ayırt eder, eşleştirir. Eş nesne/varlıkları gösterir. Nesne/varlıkları gölgeleri ya da
resimleriyle eşleştirir.)
Açıklamaları: Etkinliklerde öğretmenlerin “eş” ve “eşit” kavramlarını karıştırmamaya özen göstermesi gerekir. Eşlik teriminin somut nesneler, eşitlik teriminin ise sayılar gibi soyut
kavramlar için kullanıldığı unutulmamalıdır. Öncelikle birebir eşleştirme ardından herhangi bir özelliğine göre eşleştirme ve son olarak da eş nesneleri/varlıkları gösterme etkinlikleri
yapılmalıdır. Nesne/varlıkları ve nesne gruplarını uygun rakamla eşleştirme etkinlikleri en son yapılacak etkinliklerdir.
Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar. (Göstergeleri: Nesne/varlıkları rengine, şekline, büyüklüğüne, uzunluğuna, dokusuna, sesine, yapıldığı malzemeye,
tadına, kokusuna, miktarına ve kullanım amaçlarına göre gruplar.)
Açıklamaları: Gruplama etkinliklerinde çocukların gelişim özelliklerine dikkat edilerek öncelikle birbirinden kolaylıkla ayırt edilebilen nesne/varlıklar tercih edilmelidir. Giderek
birbirine daha çok benzeyen nesne/varlıklarla çalışılmalıdır. Örneğin “renkli kağıtlarla beyaz kağıtları ayırt etmek, düz beyaz kağıtla çizgili ya da kareli beyaz kağıdı ayırt etmekten
daha kolaydır. Çocuktan iki ya da daha fazla nesne ya da varlığı renk, şekil, büyüklük, uzunluk, doku, tat, koku, ağırlık, ses (doğal sesler, müzikal sesler), miktar (az-çok; en az-en çok;
birkaç) ve kullanım amaçları (mutfakta kullanılanlar, temizlik için kullanılanlar vb.) gibi özelliklerine göre gruplaması beklenir.
Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. (Göstergeleri: Nesne/varlıkların rengini, şeklini, büyüklüğünü, uzunluğunu, dokusunu, sesini, kokusunu, yapıldığı
malzemeyi, tadını, miktarını ve kullanım amaçlarını ayırt eder, karşılaştırır.)
Açıklamaları: Çocukların iki ya da daha fazla nesne ya da varlığın renk, şekil, büyüklük, uzunluk, doku, ağırlık, ses, miktar ve yapıldığı malzeme (plastik, ahşap, kumaş vb.) gibi
özellikleri temel alarak farklılık ve benzerlikleri karşılaştırmaları beklenir.
Kazanım 9. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralar. (Göstergeleri: Nesne/varlıkları uzunluklarına, büyüklüklerine, miktarlarına, ağırlıklarına, renk tonlarına göre sıralar.)
Açıklamaları: Sıralama karşılaştırma yapabilmeyi gerektirir. Bu nedenle birimler arasındaki farkların belirgin olması gerekir. Örneğin, çocuğun ağırlığı karşılaştırarak sıralayabilmesi
için ağır ve hafif nesneler arasındaki farkın çocuk tarafından hissedilebilecek kadar belirgin olması sağlanmalıdır. Çocuğun gelişim seviyesine göre sıralanacak nesne sayısı
ayarlanmalıdır.
Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular. (Göstergeleri: Nesnenin mekândaki konumunu söyler. Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir. Mekânda
konum alır. Harita ve krokiyi kullanır.)
Açıklamaları: Mekânda konum ile ilgili yönergeler; yön, yakın, uzak, altında, üstünde, önünde, arkasında, yanında gibi kavramları içermelidir. Çocukların nesnelerin mekândaki
konumlarını anlayabilmesi için legolar, bloklar gibi nesneler kullanılarak basit etkinlikler yapılabilir. Bu gibi etkinliklerden sonra basit krokiler/haritalar çocuklara gösterilir ve
krokinin/haritanın nasıl okunacağı konusunda rehberlik edilir. Krokide çizilmiş şekillerin ne anlama geldiği ve birbirlerine göre konumları incelenir. Daha sonra çocukların en çok
bildiği bir alanda (sınıf, bahçe vb.) yönergeler doğrultusunda basit krokiler/haritalar oluşturmalarına yönelik etkinlikler yapılır. Saklambaç oyunları, hazine avı gibi oyunlar çocukların
krokileri somutlaştırmalarına yardımcı olur ve süreci oyunlaştıracağı için eğlenceli kılar.
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Kazanım 11. Nesneleri ölçer. (Göstergeleri: Ölçme sonucunu tahmin eder. Standart olmayan birimlerle ölçer. Ölçme sonucunu söyler. Ölçme sonuçlarını tahmin ettiği sonuçlarla
karşılaştırır. Standart ölçme araçlarının neler olduğunu söyler.)
Açıklamaları: Standart olmayan ölçme birimi olarak kalem, pipet, kürdan, silgi, lego, kitap, kâğıt gibi malzemelerle parmak, karış, kulaç, adım, ayak gibi doğal ölçme birimleri
kullanılmalıdır.
Kazanım 12. Geometrik şekilleri tanır. (Göstergeleri: Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler. Geometrik şekillerin özelliklerini söyler. Geometrik şekillere benzeyen nesneleri
gösterir.)
Açıklamaları: Düzenlenecek etkinlikler sırasında öğretmenlerin daire ve çember terimlerini doğru kullanmaya özen göstermeleri gerekmektedir. Çemberin içi boştur, sadece yuvarlak
alanın etrafını kaplamaktadır. Daire ise içi dolu yuvarlak alanı tanımlamaktadır. Üçgen, daire, kare, dikdörtgen ve elips geometrik şekillerinin üzerinde durulmalıdır. Gelişimsel
seviyesi uygun olan çocuklarla çokgenler üzerinde de çalışılabilir.
Kazanım 13. Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır. (Göstergeleri: Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir. Gösterilen sembolün anlamını söyler.)
Açıklamaları: Semboller seçilirken çocukların yaş grubuna ve ihtiyaçlarına uygun, dikkatlerini çekecek semboller olmasına özen gösterilmelidir. Bu kazanımda sözü edilen semboller;
trafik, tehlike, WC, geri dönüşüm, yön okları gibi işaretlerdir.
Kazanım 14. Nesnelerle örüntü oluşturur. (Göstergeleri: Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur. En çok üç öğeden oluşan örüntüdeki kuralı söyler. Bir örüntüde eksik bırakılan
öğeyi söyler, tamamlar. Nesnelerle özgün bir örüntü oluşturur.)
Açıklamaları: Örüntü, en az iki nesneden oluşan “çekirdek” grubun belli bir kurala göre sıralanması ve bu kuralın ardışık olarak tekrar edilmesi durumudur. . Örüntü somut nesnelerle
başlatılmalıdır. Örneğin “mandal+boncuk, mandal+boncuk” ikili bir örüntüdür. Var olan örüntüyü genişlettiğimizde; “mandal+boncuk+pipet, mandal+boncuk+pipet” şeklinde
örüntüyü genişleterek sürdürmeleri beklenir. Çocuklardan önce model olarak verilen örüntüyü devam ettirmeleri, ardından kendi örüntülerini yapmaları beklenir.
Kazanım 15. Parça-bütün ilişkisini kavrar. (Göstergeleri: Bir bütünün parçalarını söyler. Bütün ve yarımı gösterir. Bir bütünü parçalara böler. Parçaları birleştirerek bütün elde eder.)
Açıklamaları: Yapbozlar, insan vücudu ve yüzü, hayvanlar, yiyecekler ve çocukların günlük hayatta sıklıkla kullandığı gerçek nesneler ve oyuncaklar parça bütün ilişkisinin
kavranmasında yararlanılabilir. Çocukların parça bütün ilişkisini kavrayacağı nesnelerin ayırt edici özelliklerinin olmasına dikkat edilmelidir.
Kazanım 16. Nesneleri kullanarak basit toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (Göstergeleri: Nesne grubuna belirtilen sayı kadar nesne ekler. Nesne grubundan belirtilen sayı
kadar nesneyi ayırır.)
Açıklamaları: 10’a kadar toplama ve çıkarma işlemleri yalnızca nesneler kullanılarak yaptırılmalıdır. Nesnenin gruba dâhil edilmesinin bir “artış-çoğalma”, nesnenin gruptan
çıkarılmasının bir “azalma-eksilme” olduğu vurgulanmalıdır. Düzenlenen etkinlikler sırasında tahta ya da kâğıt üzerinde rakamlarla toplama ve çıkarma yapılması uygun değildir.
Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar. (Göstergeleri: Bir olayın olası nedenlerini söyler. Bir olayın olası sonuçlarını söyler.)
Açıklamaları: Çocuğa açık uçlu sorular sorularak herhangi bir olay ya da durumun sonucu hakkında düşüncelerini belirtmesi beklenir. Ya da sonucu belli olan bir durumun olası
nedenlerini bulması istenir. Öykü okuma ya da resim yapma etkinliklerinde de bu göstergelerin gözlenebileceği öğrenme süreçleri planlanabilir.
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Kazanım 18. Zamanla ilgili kavramları açıklar. (Göstergeleri: Olayları oluş zamanına göre sıralar. Zaman ile ilgili kavramları anlamına uygun şekilde açıklar. Zaman bildiren
araçların işlevlerini açıklar.)
Açıklamaları: Çocuklar için zaman kavramı soyuttur. Bu nedenle kendi yaşamları ve yakın çevreleriyle ilişkilendirebilecekleri durumlardan yararlanılmalıdır. Çocukların kendi
yaşantılarına ilişkin deneyimleri ile “dün oynadığımız oyun” “bugün gideceğimiz gezi” “yarın okula gelecek misafir” gibi zaman bildiren kavramlar etkinliklerle bütünleştirilerek ele
alınmalıdır. Ayrıca sınıftaki saat ve takvimlerin kullanılmasına çocuklar da dâhil edilmeli ve işlevlerine dikkat çekilmelidir.
Kazanım 19. Problem durumlarına çözüm üretir. (Göstergeleri: Problemi söyler. Probleme çeşitli çözüm yolları önerir. Çözüm yollarından birini seçer. Seçtiği çözüm yolunun
gerekçesini söyler. Seçtiği çözüm yolunu dener. Çözüme ulaşamadığı zaman yeni bir çözüm yolu seçer. Probleme yaratıcı çözüm yolları önerir.)
Açıklamaları: Çocukların günlük yaşantıları içinde karşılaştıkları anlık problemler üzerinde fikirler geliştirmeleri beklenir. Bunun yanısıra problem durumları sunularak da probleme
yönelik öneriler geliştirmeleri beklenir. Çocukların problemlerin çözümüne yönelik birbirlerinin önerilerini paylaşmaları teşvik edilmelidir. Çeşitli problem durumları oluşturularak
çocukların özgün çözüm yolları önermeleri, denemeleri ve neden sonuç ilişkisini de dikkate alarak açıklama yapmaları beklenir. Problemi çözerken giderek daha orijinal çözümler
önermesi için gerekirse model olunmalıdır.
Kazanım 20. Nesne/sembollerle grafik hazırlar. (Göstergeleri: Nesneleri kullanarak grafik oluşturur. Nesneleri sembollerle göstererek grafik oluşturur. Grafiği oluşturan nesneleri
ya da sembolleri sayar. Grafiği inceleyerek sonuçları açıklar.)
Açıklamaları: Grafik çalışmaları için başlangıçta somut nesneler kullanılmalıdır. Sınıftaki kalemler/legolar/mandallar vb. renklerine göre gruplandırılarak ve ardından doğrusal bir
düzen içinde sıralanarak renk grafikleri oluşturulabilir. Günlük yaşamlarındaki durumları yansıtan sorulara verdikleri yanıtlar da grafiğe dönüştürülebilir. Örneğin okula servisle
gelenler ve anne-babasıyla gelenler özel bir sembol ile somutlaştırılır ve bu semboller yan yana ya da üst üste sıralanarak grafik oluşturulur.
Kazanım 21. Atatürk’ü tanır ve Türk toplumu için önemini açıklar (Göstergeleri: Atatürk’ün hayatıyla ilgili belli başlı olguları söyler. Atatürk’ün kişisel özelliklerini söyler.
Atatürk’ün değerli bir insan olduğunu söyler. Atatürk'ün getirdiği yenilikleri söyler. Atatürk’ün getirdiği yeniliklerin önemini söyler.)
Açıklamaları: Bu kazanımın ele alınacağı etkinlikler sırasında çocukların yaşları dikkate alınarak basit temel bilgilere yer verilmelidir. Örneğin, Atatürk'ün doğum yeri, anne ve
babasının isimleri, asker ve komutan olduğu, çocukları çok sevdiği, onlara bir bayram armağan ettiği gibi olgular öyküler, canlandırmalar, kitap inceleme, film ve belgeseller aracılığı
ile kazandırılmaya çalışılmalıdır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI
36-72 AYLIK ÇOCUKLARIN DİL GELİŞİMİ ÖZELLİKLERİ
36-48 AYLIK ÇOCUKLARIN
DİL GELİŞİMİ

48 - 60 AYLIK ÇOCUKLARIN
DİL GELİŞİMİ

60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN
DİL GELİŞİMİ
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1) Sesin geldiği yönü söyler.
2) 3-4 sözcüklü cümleler kurar.
3) Neden, nasıl, kim gibi sorular sorar.
4) Geçmiş zaman ifadelerini kullanır.
5) Konuşmalarında isim ve fiilleri kullanır.
6) Konuşmalarında kişi zamirlerini kullanır.
7) Konuşmalarında sıfatları kullanır.
8) Konuşmalarında çoğul eklerini kullanır.
9) Sohbete katılır.
10) Duygularını sözel olarak ifade eder.
11) Nesnelerin işlevlerini anlar.
12) İfadelerinin çoğu anlaşılır.
13) Art arda verilen 2 veya 3 yönergeyi yerine
getirir.
14) Kendi kendine şarkı ve tekerleme söyler.
15) Yaptığı günlük işlerle ilgili olarak sorulan
sorulara cevap verir.
16) İki olayı oluş sırasına göre anlatır.

Sesin özelliğini söyler.
Sesin kaynağının ne olduğunu söyler.
Bileşik cümleler kurar.
4-5 sözcüklü cümle kurar.
Konuşmalarında bağlaçları kullanır.
Konuşmalarında olumsuz sözcük yapıları
kullanır.
7) Konuşmalarında edat kullanır.
8) Zıt anlamlı sözcükleri kullanır.
9) Sözcüklerin anlamlarını sorar.
10) Nesnelerin işlevlerini sorar.
11) Nesnelerin işlevleriyle ilgili soruları
yanıtlar.
12) Neden, nasıl, kim gibi sorulara yanıt
verir.
13) Art arda verilen 3 veya 4 yönergeyi
yerine getirir.
14) Görüş alanı dışındaki nesnelerle ilgili
yönergeleri yerine getirir.
15) Kısa, basit öykülerle ilgili soruları
yanıtlar.
16) Az sayıda ses hatasıyla konuşur.
17) Deneyimleriyle ilgili konuşur.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

1) Sesler arasındaki farklılıkları söyler.
2) Sesler arasındaki benzerlikleri söyler.
3) Verilen sese benzer sesler çıkarır.
4) Sesinin tonunu, hızını, şiddetini ayarlar.
5) Sıralı ve bileşik cümleler kurar.
6) Cümlelerinde özneye uygun fiil kullanır.
7) 6 ve daha fazla sözcükten oluşan cümleler kurar.
8) Geçmiş, şimdiki ve gelecek zamanı kullanır.
9) “Kim, ne, ne zaman, nerede, neden, nasıl?” gibi sorular sorar.
10) “Kim, ne, ne zaman, nerede, neden, nasıl?” gibi soruları yanıtlar.
11) Cümlelerinde “çünkü, daha sonra” gibi bağlaçlar kullanır.
12) İşaret ve kişi zamirlerini kullanır.
13) Konuşmalarında zaman zarflarını kullanır.
14) Dilbilgisi kurallarını çoğunlukla doğru kullanır.
15) Zıt ve eş anlamlı sözcüklerin anlamlarını söyler.
16) Eşsesli sözcüklerin anlamlarını söyler.
17) Sohbete katılır ve sohbeti sürdürür.
18) Akıcı konuşur.
19) Dinlediği bir öyküyü anlatır.
20) Resim, nesne ya da olaylar arasında ilişki kurarak anlamlı öykü
anlatır.
21) Konuşmalarında mizahı kullanır.
22) Çevresindeki yazılı materyalleri tanır.
23) Yazının bir anlamı olduğunu bilir.
24) Yetişkinlere duygu ve düşüncelerini anlatır.
25) Okumanın günlük yaşamdaki önemini söyler.
26) Yazının yönünü gösterir.
27) Kitaptaki resimlere bakarak okuyormuş gibi yapar.

DİL GELİŞİMİYLE İLGİLİ KAZANIMLAR, GÖSTERGELERİ VE AÇIKLAMALARI
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Kazanım 1. Sesleri ayırt eder. (Göstergeleri: Sesin geldiği yönü söyler. Sesin kaynağının ne olduğunu söyler. Sesin özelliğini söyler. Sesler arasındaki benzerlik ve farklılıkları
söyler. Verilen sese benzer sesler çıkarır.)
Açıklamaları: Sesin özelliği ile sesin ince-kalın, yüksek-alçak, uzun-kısa olma gibi özellikleri ifade edilmek istenmiştir. Sesler arasındaki benzerlik ve farklılıkların neler olduğu
üzerinde durulması beklenmektedir.
Kazanım 2. Sesini uygun kullanır. (Göstergeleri: Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu, hızını ve şiddetini ayarlar.)
Açıklamaları: Çocukların iletişim ortamlarında, oyun oynarken ve herhangi bir etkinlik sırasında seslerini uygun kullanmaları konusunda model olunmalı ve gerekli rehberlik
yapılmalıdır.
Kazanım 3. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar. (Göstergeleri: Düz cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi ve bileşik cümle kurar. Cümlelerinde öğeleri doğru kullanır.)
Açıklamaları: Çocukların insanları, yerleri, durumları ve olayları betimlemek için beş ya da altı sözcükten oluşan cümleler kurarak konuşması desteklenmelidir. Çocuğun grup içinde
mesajı tekrar anlatabileceği yaratıcı oyunlar (Örn; mesaj aktarmak) için fırsat yaratılabilir. Bir konu hakkında görüşünü istemek ya da öğrenmek istediği konuda sorular sorması için
teşvik edilmelidir. Konuşmaları sırasında bileşik cümleleri kullanması için öykü anlatımı ve sohbetlere yer verilmelidir.
Kazanım 4. Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır. (Göstergeleri: Cümle kurarken isim, fiil, sıfat, bağlaç, çoğul ifadeler, zarf, zamir, edat, isim durumları ve olumsuzluk
yapılarını kullanır.)
Açıklamaları: Öğretmen konuşmasında dil bilgisi yapılarını doğru bir şekilde kullanarak çocuğa model olmalıdır. Öğretmen çocukların seslerini ve görüntülerini zaman zaman kayda
alarak kendilerini dışarıdan bir gözle incelemelerine fırsat verebilir.
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır. (Göstergeleri: Konuşma sırasında göz teması kurar. Jest ve mimikleri anlar. Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır. Konuşmayı başlatır.
Konuşmayı sürdürür. Konuşmayı sonlandırır. Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanır. Sohbete katılır. Konuşmak için sırasını bekler. Duygu, düşünce ve hayallerini söyler. Duygu
ve düşüncelerinin nedenlerini söyler.)
Açıklamaları: Çocuğun sohbeti başlatması, düşüncelerini iletirken uygun jestleri kullanması için öğretmen doğru bir model olmalı ve çocukları desteklemelidir. Grup konuşmalarıtartışmaları sırasında çocukların iletişimin karşılıklı ve sıralı olduğunu kavrayabilmesi ve çoğunlukla sıra alarak konuşması için ortam yaratılmalıdır.
Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir. (Göstergeleri: Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar. Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını
söyler. Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır. Zıt anlamlı, eş anlamlı ve eş sesli sözcükleri kullanır.)
Açıklamaları: Çevresindeki nesneleri ve olayları betimlemesi için çocuğa yeni ve farklı sözcükler kullanması konusunda model olunmalıdır (örn; bir nesneyi gösterirken “şey” demek
yerine, nesnenin adı ve belirgin özelliğini söylemek gibi). Anlamını bilmediği sözcükler sorması ve daha sonra bunları kullanması, duygularını (mutlu, üzgün, yorgun, korkmuş gibi)
ifade etmesi için farklı sözcüklerle model olunmalıdır. Zıt anlamlı, eş anlamlı ve eşsesli sözcüklerin farklı anlamları ifade edebileceğini anlaması için “uyaklar, kısa şiirler, bilmeceler,
öyküler ve mizahlardan faydalanılabilir.
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Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar. (Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinlediklerini/izlediklerini açıklar. Dinledikleri/izledikleri hakkında
yorum yapar.)
Açıklamaları: Bu kazanımda ele alınan “dinledikleri” sözcüğü; öğretmenin ve diğer çocukların konuştuklarını, öğretmenin okuduklarını ya da anlattıklarını ve dinledikleri müziği
kapsar.“İzledikleri” sözcüğü ise film, video, televizyon, tiyatro ve konser izlerken işittiklerini ve gördüklerini kapsar.
Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. (Göstergeleri: Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap
verir. Dinlediklerini/izlediklerini başkalarına anlatır. Dinlediklerini/izlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü gibi çeşitli yollarla sergiler.)
Açıklamaları: Çocuklar bireysel farklılıklar nedeniyle kendilerini farklı şekillerde ifade edecekleri için, planlanacak etkinliklerin de bu ihtiyaca cevap verecek çeşitlilikte olması
gerekmektedir. Çocukların izledikleri/dinledikleri ile ilgili bireysel paylaşımlarda bulunması desteklenmelidir.
Kazanım 9. Sesbilgisi farkındalığı gösterir. (Göstergeleri: Sözcüklerin başlangıç seslerini söyler. Sözcüklerin sonunda yer alan sesleri söyler. Aynı sesle başlayan sözcükler üretir.
Aynı sesle biten sözcükler üretir. Şiir, öykü ve tekerlemedeki uyağı söyler. Söylenen sözcükle uyaklı başka sözcük söyler.)
Açıklamaları: Çocuğun uyakları, kısa şiirleri, tekerlemeleri tekrar etmesi, bildiği oyunlardaki, şarkılardaki ve öykülerdeki uyaklı sözcükleri fark etmesi, eşleştirmesi ve üretmesi için
çocuk desteklenmelidir. Bu etkinliklerde sesli harflerle çalışmak öncelikli olmalıdır.
Kazanım 10. Görsel materyalleri okur. (Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluşturur.)
Açıklamaları: Bu kazanımda sözü edilen görsel materyaller; çocuğun çevresindeki resimleri, şekilleri, süslemeleri, fotoğrafları, tabloları, heykelleri, grafik, şemaları, harita ve krokileri
kapsamaktadır. Bir resmi, fotoğrafı anlatmak, bir grafik, şekil ya da şemanın neye ait olduğunu, neyi gösterdiğini, çizgi ya da sütunların hangilerinin az ya da çok olduğunu açıklamaya
yönelik etkinlikler görsel materyalleri okuma kazanımına ulaşmayı sağlayıcı etkinliklerdendir.
Kazanım 11. Okuma farkındalığı gösterir. (Göstergeleri: Çevresinde bulunan yazılı materyaller hakkında konuşur. Yetişkinden kendisine kitap okumasını ister. Okumayı taklit
eder. Okumanın günlük yaşamdaki önemini açıklar.)
Açıklamaları: Çocuğa kitap ve tabela, afiş, pano, etiket yazıları gibi çevresindeki yazılar hakkında sorular yöneltilerek bu materyalleri fark etmesi sağlanabilir. Okumanın günlük
yaşamdaki önemini açıklar: Yeni ve ilginç şeyler öğrenmek için kitap okumak, bize yazılan mektupları, mesajları okumak, lokantada menüden sipariş vermek, otobüs saat ve
güzergâhlarını bilmek, marketten alış veriş yapmak, verilen bir adresi bulmak gibi durumlarda okumanın önemi vurgulanabilir.
Kazanım 12.Yazı farkındalığı gösterir. (Göstergeleri: Çevresindeki yazıları gösterir. Yazılı materyallerde noktalama işaretlerini gösterir. Yazının yönünü gösterir. Duygu ve
düşüncelerini bir yetişkine yazdırır. Yazının günlük yaşamdaki önemini açıklar.)
Açıklamaları: Bu kazanım kapsamında öğretmen çocuklara kitap okumaya başlamadan önce kapak resmi, kitabın adı, yazarın adı ve kitabın çizeri gibi resim ve yazılar hakkında
çocukların dikkatini çeker. Öğretmen, çocukların yazının soldan sağa doğru olduğunu fark etmesi için kitapta yer alan metin içerisindeki yazıların yönünü gösterir, yazının yönünü
parmağıyla takip eder. Soru işareti, virgül gibi noktalama işaretlerini göstererek bu işaretlerin tanınmasını sağlar. Yazının günlük yaşamdaki önemini ise adımızın-soyadımızın yazılı
halini tanımak, evimizin adresini bulmak, sevdiklerimize mektup yazmak, mönüden yemek sipariş vermek, otobüs, uçak gibi ulaşım araçlarının kalkış-varış saatlerini bilmek, alış
veriş listesi hazırlamak gibi konuları ele alarak vurgulayabilir.
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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI
36-72 AYLIK ÇOCUKLARIN SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ
36-48 AYLIK ÇOCUKLARIN
48 - 60 AYLIK ÇOCUKLARIN
60 - 72 AYLIK ÇOCUKLARIN
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİMİ
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİMİ
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİMİ
1)Kendisi ile ilgili sorulara cevap verir.
2)Grup oyunlarına katılır.
3)Sıraya girer.
4)Sırasını bekler.
5)Nezaket sözcüklerini kullanır.
6)Duygularını ifade eder.
7)Başkalarının duygusal ifadelerini fark
eder.
8)Yetişkin denetiminde kurallara uyar.
9)Basit sorumlulukları yerine getirir.
10) Kendisi hakkında olumlu ifadeler
kullanır.
11) Kendine ait nesneleri paylaşır.
12) Gerekli durumlarda izin ister /izin alır.

1)Adını- soyadını ve yaşını söyler.
2)Duygularını jest ve mimiklerle ifade eder.
3)Başkalarının duygu durumlarına uygun
tepkiler verir.
4)Yetişkin/akran liderliğine uyum gösterir.
5)Bir sorunu olduğu zaman yardım ister.
6)Başkalarına yardım etmeye karşı isteklidir.
7)Başladığı işi sürdürme çabası gösterir.
8)Sosyal problemlerini çözme konusunda çaba
gösterir.
9)Gerektiği durumlarda bağımsız davranır.

1)Evinin adresini söyler.
2)Ebeveynin telefon numarasını söyler.
3)Duygularını belli eder.
4)Başkalarının duygularını açıklar.
5)Kendini özgün yollarla ifade eder.
6)Kurallara uyar.
7)Gerekli durumlarda kuralları başkalarına açıklar.
8)Aldığı sorumluluğu yerine getirir.
9)Kendine güven duyar.
10) Yeni ve alışılmamış durumlara uyum sağlar.
11) Yeni tanıştığı bireylerle kolay iletişim kurar.
12) Amaçları doğrultusunda davranır.
13) Duygularını kontrol eder.
14) Gerektiği durumlarda liderliği üstlenir.
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SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİMLE İLGİLİ KAZANIMLAR, GÖSTERGELERİ VE AÇIKLAMALARI
Kazanım 1. Kendisine ait özellikleri tanıtır. (Göstergeleri: Adını, soyadını, yaşını, fiziksel özelliklerini ve duyuşsal özelliklerini söyler.)
Açıklamaları: Çocukların adı, soyadı ve yaşı gibi kimlik bilgilerini; cinsiyeti, ten rengi, saç rengi, boyu, göz rengi gibi fiziksel özelliklerini; ilgi ve tercihleri gibi duyuşsal özelliklerini
ifade edebilmeleri için fırsatlar yaratılmalıdır.
Kazanım 2. Ailesiyle ilgili özellikleri tanıtır. (Göstergeleri: Anne ve babasının adını, soyadını, mesleğini vb. söyler. Anne ve babasının saç rengi, boyu, göz rengi gibi fiziksel
özelliklerini söyler. Teyze ve amca gibi yakın akrabalarının isimlerini söyler. Telefon numarasını söyler. Evinin adresini söyler.)
Açıklamaları: Evine/ebeveynin birine ait telefon numarasını ve adres bilgilerini söylemesi beklenir. Çocukların aile bireylerine ait özellikler ile yakın akrabalarının isimlerini söylemesi
için fırsatlar sunulmalıdır.
Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Nesneleri alışılmışın dışında kullanır. Özgün özellikler taşıyan ürünler
oluşturur.)
Açıklamaları: Çocukların özgün özellikler taşıyan ürün oluşturması; duygularını, düşüncelerini ve hayallerini tamamen kendine özgü bir biçimde çalışmasına yansıtıp, yaratıcılığını
kullanarak ürününü diğerlerininkinden farklı kılmasıdır. Bu amaçla, nesneleri alışılmışın dışında farklı şekillerde kullanabilecekleri, duygularını drama, oyun, dans, resim, müzik,
şiir, öykü gibi yollarla gösterebilecekleri etkinlikler planlanmalıdır. Öğretmenin çocukların özgün ürün yapmasını beklemesinin yanı sıra onları değişik sanat dalları ile tanıştırması
da önemlidir. Bu tanışma çevrenin olanakları elverdiğince gerçekleştirilebilir. Örneğin; resim veya heykel galerileri, müzeler, tarihi yerler ve binalar ziyaret edilebilir, bir ressam ya
da hasır dokuma ustası sınıfa davet edilebilir ya da atölyesinde ziyaret edilebilir. Bunun yanı sıra müzik dinletilerine gitmek, doğal alanlara geziler düzenlemek gibi yaşantılar da
önemsenmelidir.
Kazanım 4. Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar. (Göstergeleri: Başkalarının duygularını söyler. Başkalarının duygularının nedenlerini söyler.
Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler.)
Açıklamaları: Bu kazanım çocukta empati duygusunun gelişiminin temelini oluşturur. Çocuklar başkalarının duygularını jest ve mimiklerle gösterebileceği gibi sözel olarak da ifade
edebilirler. Başkalarının duygularını anlatmaya yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenmelidir.
Kazanım 5. Bir olay ya da durumla ilgili olumlu/olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir. (Göstergeleri: Olumlu/olumsuz duygularını sözel ifadeler kullanarak açıklar. Olumsuz duygularını olumlu
davranışlarla gösterir.)
Açıklamaları: Çocuğun yaşadığı bir olay ya da durum karşısında duygularını uygun yollarla ifade etmesi beklenmektedir. Çocuğun mutlu, mutsuz, heyecanlı, kızgın, şaşkın gibi değişik duygularını ifade etmesi
için uygun ortamlar oluşturulmalıdır. Bu duyguların hepsinin normal olduğu çocuğa ifade edilmeli ve duygularını bastırmak yerine kendisine ve çevresine zarar vermeyecek şekilde kontrol etmeyi öğrenmesi
desteklenmelidir.
Kazanım 6. Kendisinin ve başkalarının haklarını korur. (Göstergeleri: Haklarını söyler. Başkalarının hakları olduğunu söyler. Haksızlığa uğradığında neler yapabileceğini söyler.
Başkalarının haklarını korumak için ne yapması gerektiğini söyler.)
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Açıklamaları: Çocuk Hakları Sözleşmesi temelinde çeşitli etkinliklerle çocuklarda farkındalık oluşturulmaya çalışılmalıdır. Bütün etkinliklerde hak temelli bir uygulama yapılmaya dikkat
edilmelidir. Bu konu ile ilgili çocukların düzeylerine uygun kitaplar okunmalı, görseller incelenmeli, afişler sınıfa asılmalıdır.

Kazanım 7. Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler. (Göstergeleri: Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar. Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.)
Açıklamaları: Çocuğun herhangi bir yetişkin müdahalesi olmaksızın tamamen kendi özgür iradesiyle bir işe başlaması ve o işi bitirmesi için gerekli ortamın düzenlenmesi
gerekmektedir. Çocuk kendine uygun ortam ve materyal sağlandığı ve uygun davranışlarla karşılaştığı sürece bir işi sürdürme ve tamamlama çabası göstereceğinden, öğretmen bu
hususlara dikkat etmelidir.
Kazanım 8. Farklılıklara saygı gösterir. (Göstergeleri: Kendisinin farklı özellikleri olduğunu söyler. İnsanların farklı özellikleri olduğunu söyler. Etkinliklerde farklı özellikteki çocuklarla birlikte
yer alır.)
Açıklamaları: Çocukların bireysel, sosyal ve kültürel farklılıkları zenginlik olarak kabul edip, saygı göstermesi için uygun etkinlikler düzenlenir. Bu konuda yetişkinlerin model
olması ve çaba göstermesi gerekmektedir.
Kazanım 9. Farklı kültürel özellikleri açıklar. (Göstergeleri: Kendi ülkesinin kültürüne ait özellikleri söyler. Kendi ülkesinin kültürü ile diğer kültürlerin benzer ve farklı özelliklerini söyler. Farklı
ülkelerin kendine özgü kültürel özellikleri olduğunu söyler.)
Açıklamaları: Bu kazanımın gerçekleştirilmesine çocuğun kendi ülkesinin kültürünü tanıması ile başlanır ve farklı kültürlerin tanıtımı ile devam edilir. Örneğin, çocuklara her ülkenin
bir bayrakla temsil edildiği anlatılır ve kendi ülkesinin bayrağı tanıtılır. Çeşitli etkinliklerde çocukların kendi ülkesinin kültürüne ait bayramlar, yemek, giysi, müzik, oyuncak, oyun,
dans, para gibi özellikleri ele alınabilir. Daha sonra bu çalışmalar farklı kültürler için de yapılır. Bunun yanı sıra ülkelerin farklı olduğu kadar ortak değerleri olduğuna da vurgu
yapılmalıdır.
Kazanım 10. Sorumluluklarını yerine getirir. (Göstergeleri: Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir. Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir. Sorumluluklar yerine
getirilmediğinde olası sonuçları söyler.)
Açıklamaları: Çocuklara günlük yaşamlarında, okulda veya evde yapılacak işlerde sorumluluk verilmesi önemlidir. Çocukların yaşamın değişik alanlarında sorumluluk alabilmesi için öncelikle
farkındalık geliştirmesini sağlamak gerekir. Bunun yanı sıra çevresindeki yetişkinlerin doğru tutumları benimseyip çocuklara model olmaları önemlidir. Çocuklar yaşamın sürdürülebilmesi için gerekli olan
varlıkları (toprak, su, enerji, gıda gibi) verimli kullanmayı, canlıların bakımını üstlenip korumayı, çevresindeki güzellikleri korumak üzere sorumluluk almayı öğrenmelidir. Bilinçli tüketici olan,
sorumluluk sahibi vatandaşlar yetiştirmenin temelleri ancak böyle atılabilecektir.
Kazanım 11. Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır. (Göstergeleri: Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır. Atatürk ile ilgili duygu ve düşüncelerini farklı etkinliklerle ifade
eder.)
Açıklamaları: Çocuğun Atatürk ile ilgili etkinliklere katılmasını sağlamak için yaşına uygun eğitim ortamları düzenlenmelidir. Çocuğun etkinliklere katılımında duygularını ifade
etmesine fırsat verilmelidir.
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Kazanım 12. Değişik ortamlardaki kurallara uyar. (Göstergeleri: Değişik ortamlardaki kuralların belirlenmesinde düşüncesini söyler. Kuralların gerekli olduğunu söyler. İstekleri
ile kurallar çeliştiğinde kurallara uygun davranır. Nezaket kurallarına uyar.)
Açıklamaları: Çocuklar farklı ortamlarda var olan kurallara uyarken zaman zaman da farklı ortamlardaki kuralların belirlemesinde görev alır. Çocukların kurallarını kendilerinin
belirleyebileceği yerler; sınıf, ev, sokak gibi farklı ortamlardır. Kurallar belirlenirken çocukların görüşleri alınmalı, çocuklarla beraber karar verilmesine dikkat edilmelidir. Sınıfta
öğretmen ve çocuklar kuralları beraber koyarsa, çocuklar kuralların neden konulduğunu anlar ve kurallara isteyerek uyarlar. Ayrıca toplumsal yaşamın devam ettirilmesi için gerekli
olan görgü kuralları (teşekkür etme, selamlaşma, rica etme, özür dileme, sofra kurallarına uyma gibi), temizlik kuralları (tuvaletten sonra ve yemekten önce/sonra ellerini yıkama,
eliyle yemek yememe gibi) ve trafik kuralları (kırmızı ışıkta durma, yeşil ışıkta geçme, taşıtlara binerken sıra ile binme gibi) uymamız gereken kurallardır. Çocukların kuralları
içselleştirebilmesi için etkinlikler aracılığıyla doğru tutumlar kazandırılmalıdır.
Kazanım 13. Estetik değerleri korur. (Göstergeleri: Çevresinde gördüğü güzel ve rahatsız edici durumları söyler. Çevresini farklı biçimlerde düzenler. Çevredeki güzelliklere değer
verir.)
Açıklamaları: Çocuğun doğal ve yapılandırılmış (yapay) çevrede gözlemlediği güzellikleri ve bu güzellikleri korumak için neler yapılabileceğini ifade etmesine ve istediği
düzenlemeleri yapmasına olanak tanınmalıdır. Çocuğun yakın çevresini estetik bir biçimde düzenlemesine fırsat tanıyacak öğrenme süreçleri oluşturulmalıdır. Çocuğun çevresindeki
nesne ve varlıklara değer verebilmesi için onlar hakkında bilgi sahibi olması gerektiği unutulmamalıdır.
Kazanım 14. Sanat eserlerinin değerini fark eder. (Göstergeleri: Sanat eserlerinde gördüklerini ve işittiklerini söyler. Sanat eserleri ile ilgili duygularını açıklar. Sanat eserlerinin
korunmasına özen gösterir.)
Açıklamaları: Çocukların sanat eserlerinde kullanılan renkler, kullanılan şekiller, çizgiler, eserin ve eserde yer alan figürlerin boyutları, eserin dokusu, ritmi gibi özelliklerini
incelemesi ya da dinlemesi önemlidir. Sanat eserlerinin resimle sınırlandırılmaması; heykel, grafik, fotoğraf, mimari yapılar ve klasik müzik gibi diğer sanat eserlerinin de öğrenme
süreçlerinde kullanılması önerilmektedir. Sanat eserleri incelendikten ve dinlendikten sonra çocukların eserin kendileri üzerinde yarattığı duygu ve düşünceleri ifade etmesine olanak
tanınmalıdır. Sanat eserleri ve sanatçılarla ilgili etkinliklerde çocukları sınırlandırmamak için sanatçının ve adının etkinliğin hemen başında verilmemesi gerekir. Çocuklar sanatçıya
ve sanat eserine ilişkin düşüncelerini ve tahminlerini özgürce ifade ettikten sonra öğretmen sanatçıya ve eserine ilişkin gerçek bilgiyi çocuklarla paylaşmalıdır. Çocuğun yetişkin
denetimi olmadan da sanat eserlerine özen gösterebilmesi için gerekli eğitsel ortam oluşturulmalıdır.
Kazanım 15. Kendine güvenir. (Göstergeleri: Kendine ait beğendiği ve beğenmediği özelliklerini söyler. Grup önünde kendini ifade eder. Gerektiği durumlarda farklı görüşlerini
söyler. Gerektiğinde liderliği üstlenir.)
Açıklamaları: Benlik algısı; çocuğun kendine ilişkin değerlendirmeleri ve başkalarının onun hakkındaki görüşlerinin çocuğa yansımalarından oluşur. Bu kazanım çocuğun kendini
doğru değerlendirmesi, kendiyle ilgili olumlu bir algıya sahip olması ve grup içinde kendini rahat ifade edebilmesini içerir. Bunun yanı sıra çocuğun istemediği durumlarda (etkinlik,
karar, kural gibi) kendi görüş ya da kararlarını belirtmesine fırsat vermeye özen gösterilmelidir. Gerekli durumlarda çocuğun lider olmayı istemesi kendine güven duyduğunun bir
göstergesidir. Bu amaçla öğretmenler çocuğun kendini doğru tanımasını, grup önünde rahat davranmasını ve liderliği üstlenmesini sağlayan etkinlikler düzenlemelidir.
Kazanım 16. Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar. (Göstergeleri: Toplumda farklı rol ve görevlere sahip kişiler olduğunu söyler. Aynı kişinin
farklı rol ve görevleri olduğunu söyler.)
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Açıklamaları: Toplumsal yaşamın insanların üstlendiği farklı sorumluluk ve görevlerle sürdüğünün çocuklar tarafından anlaşılması gerekmektedir. İnsanların yaşamda farklı rolleri
ve görevleri olduğunu çocukların farkına varmaları için uygun etkinlikler düzenlenmelidir. Kişinin farklı rolleri ile ilgili öğrenme süreçleri de planlanmalıdır. Örneğin, okulda
öğretmen rolünde olan ve görevi eğitim vermek olan bir birey evde anne ya da baba rolündedir ve çeşitli ev işlerini diğer aile bireyleri ile paylaşmak evdeki görevlerindendir. Bu
konuların haklar ve sorumluluklarla beraber ele alınarak tartışılmasına özen gösterilmelidir.
Kazanım 17. Başkalarıyla sorunlarını çözer. (Göstergeleri: Başkaları ile sorunlarını onlarla konuşarak çözer. Arkadaşlarıyla sorunlarını çözemediği zamanlarda yetişkinlerden
yardım ister. Gerekli zamanlarda uzlaşmacı davranır.)
Açıklamaları: Bu kazanımın amacı çocuğun sosyal ilişkilerindeki problem çözme becerisini geliştirmektir. Çeşitli problem durumları veya çatışmalar karşısında uygun davranışlar
göstermeyi sağlayan farklı etkinlikler düzenlenmelidir. Drama çalışmaları veya öykü tamamlama gibi Türkçe çalışmaları bu kazanıma ulaşmayı kolaylaştıracak etkinliklerdir.
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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI
36-72 AYLIK ÇOCUKLARIN MOTOR GELİŞİM ÖZELLİKLERİ
36-48 AYLIK ÇOCUKLARIN
MOTOR GELİŞİMİ
1) Düz çizgide yürür.
2) Kollarını sağ kol sol bacak/sol kol sağ bacak
salınımı yaparak koşar.
3) Çift ayakla yerinde sıçrar.
4) Tek ayak üzerinde yerinde sıçrar.
5) Durduğu noktadan çift ayak öne doğru atlar.
6) Değişik yönlere yuvarlanır.
7) Topu iki eliyle hedefe atar.
8) Topu yere vurup tutar.
9) Durduğu yerde ayakla sabit topa vurur.
10) Atılan topu tüm vücudu ile tutar.
11) Raketle yukarıya doğru topa vurur.
12) Tek ayak üzerinde 4-5 saniye durur.
13) Denge tahtasında kısa mesafe yürür.
14) Bisikletle pedal çevirerek ilerler.
15) Sıvıları bir kaptan başka bir kaba boşaltır.
16) Yumuşak malzemeleri kullanarak değişik
şekiller oluşturur.
17) Verilen basit şekilleri keser.
18) Baskı-yapıştırma işlerini yapar.
19) Daire şeklini çizer.
20) 8 küple kule yapar.
21) Müzik eşliğinde serbest dans eder.

48 - 60 AYLIK ÇOCUKLARIN
MOTOR GELİŞİMİ
1) Dairesel çizgide yürür.
2) Koşarken komutla yön değiştirir.
3) 30 cm yükseklikten atlar.
4) Engelin üzerinden çift ayak atlar.
5) Durduğu yerden kollarından kuvvet alarak çift
ayakla ileri doğru atlar.
6) Tek ayak üzerinde ritmik olarak 4-6 kere sıçrar.
7) Galop hareketini yapar.
8) Kayma adımı yaparak ilerler.
9) Tek ayakla sekme hareketi yapar.
10) Topu yerde 3 kere sektirir.
11) Küçük topu tek elle atar.
12) Atılan topu elleriyle tutar.
13) Küçük topu yerden yuvarlar.
14) Koşarak sabit topa ayakla vurur.
15) Raket/sopa ile sabit topa vurur.
16) Tek ayak üzerinde 7-8 saniye durur.
17) Denge tahtasında ayak değiştirerek yürür.
18) Bisikletle köşeleri döner.
19) Basit dans adımları yapar.
20) Örneğe bakarak gösterilen modeli çizer.
21) Nesneleri ipe dizer.

60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN
MOTOR GELİŞİMİ
1) Engelin üzerinden koşarak atlar.
2) Ritme uygun olarak sekme hareketi yapar.
3) Tek ayak sıçrayarak 2-3 m ilerler.
4) Topu tek elle omuz üstünden atar.
5) Topu tek elle yerden yuvarlar.
6) Belli bir mesafedeki hedefi vurur.
7) Topu yerde 5-6 kere sektirir.
8) İp atlar.
9) Vücudunun farklı bölümlerini kullanarak dengede
durur.
10) Tek ayak üzerinde 9-10 saniye durur.
11) Çeşitli hareketleri müzik ve ritim eşliğinde ardı
ardına yapar.
12) Yumuşak malzemeleri kullanarak 2-3 parçalı
kompozisyonlar oluşturur.
13) Örnek gösterildiğinde kâğıdı çapraz şekilde katlar.
14) Örneğe bakarak daire, üçgen, kare ve dikdörtgen
çizer.
15) Yatay, dikey, eğri ve eğik çizgiler çizer.
16) Yatay, dikey, eğri ve eğik çizgilerden yeni bir şekil
oluşturur.
17) Kalemi doğru tutar.
18) Örneğe bakarak 1-5 arası rakamları yazar.
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MOTOR GELİŞİMLE İLGİLİ KAZANIMLAR, GÖSTERGELERİ VE AÇIKLAMALARI
Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar. (Göstergeleri: Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar. Yönergeler doğrultusunda yürür. Yönergeler
doğrultusunda koşar. Belli bir yükseklikten atlar. Belli bir yüksekliğe zıplar. Belli bir yüksekliğe tırmanır. Tırmanılan yükseklikten iner. Engelin üzerinden atlar. Koşarak bir engel
üzerinden atlar. Çift ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. Tek ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. Belirlenen mesafede yuvarlanır. Belirli bir mesafeyi sürünerek gider. Belirlenen
noktadan çift ayakla ileriye doğru atlar. Kayma adımı yaparak belirli mesafede ilerler. Galop yaparak belirli mesafede ilerler. Sekerek belirli mesafede ilerler.)
Açıklamaları: Yer değiştirme hareketlerinin vücudu doğru kullanarak yapılmasına ilişkin etkinlikler düzenlenmelidir. Önemli olan çocuğun kaç metre atladığı ya da kayma adımı ile
kaç metre ilerlediği değil hareketi nasıl yaptığıdır. Kullanılacak yönergeler; farklı yönlere, farklı şekillerde “hızlı, yavaş, öne, arkaya, sağa, sola, ritmik, parmak ucunda, topukta, geri
geri, yan yan ”gibi olabilir. Etkinlikler planlanırken “yükseklik”, “mesafe” gibi nitelendirmeleri belirlemede çocukların hangi yaşta ne yapabildikleri dikkate alınmalıdır. Koşarak bir
engel üzerinden atlamada hareketin durmaksızın gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Engelin yüksekliği en fazla 20 cm. olmalı ve derinliği çocukların adım uzunluğunu geçmemelidir.
Çocuğun çift ayak öne atlamasında, kollarından kuvvet alarak çift ayak sıçraması ve çift ayak yere konması beklenmektedir. Galop hareketi; adımlama hareketinin devamında arka
ayağın ön ayağın yanına sıçrayarak getirilmesi ve bu hareketin ritmik biçimde tekrarlanması olarak tanımlanır. Çocuklara galop hareketini gerçekleştirmeleri için yönerge olarak “at
gibi, koşalım, hareket edelim” ifadeleri kullanılabilir.
Kazanım 2. Denge hareketleri yapar. (Göstergeleri: Ağırlığını bir noktadan diğerine aktarır. Atlama, konma, başlama, durma ile ilgili denge hareketlerini yapar. Tek ayak üzerinde
durur. Tek ayak üzerinde sıçrar. Bireysel ve eşli olarak denge hareketleri yapar. Çizgi üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür. Denge tahtası üzerinde yönergeler doğrultusunda
yürür.)
Açıklamaları: Bir yükseklikten aşağı atlarken, yukarı zıplarken ya da uzun atlama yaparken önemli olan çocuğun çift ayak sıçraması ve yere çift ayak ile konmasıdır. Ağırlığını bir
noktadan diğerine aktarmak vücut ağırlığının bir noktadan diğer noktaya aktarımıdır. Örneğin; topu atarken öne adım atarak ağırlığını öne alması ya da engeller arasından koşarken
yön değiştirmede ağırlığını bir ayaktan diğerine aktarması gibi. Farklı vücut bölümlerini kullanarak denge hareketleri yani jimnastik duruşları yapılmalıdır. Örneğin: bank vaziyeti,
cephe, küçük planör gibi. “Vücudunun iki parçasını kullanarak (iki dizi üzerinde vb.) dengede dur”, “Üç parçasını kullanarak (tek el, iki ayak vb.) dengede dur” gibi yönergeler
verilerek etkinlikler düzenlenebilir. Denge tahtası üç yaşındaki bir çocuk için 6 cm. genişliğinde, 2,5 m. uzunluğunda, 10 cm. yüksekliğinde olmalıdır. Yaş ilerledikçe denge tahtasının
yüksekliği 20 cm.ye kadar çıkarılabilir. Denge tahtası üzerinde farklı şekillerde yürüme, yan yan, geri geri, parmak ucunda, adımlama ile, ritmik, hızlı, yavaş gibi değişik yönergelerle
yapılabilir.
Kazanım 3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar. (Göstergeleri: Bireysel ve eşli olarak nesneleri kontrol eder. Küçük top ile omuz üzerinden atış yapar. Atılan topu elleri
ile tutar. Koşarak duran topa ayakla vurur. Küçük topu tek elle yerden yuvarlar. Raket/sopa ile sabit topa vurur. Topu olduğu yerde ritmik olarak sektirir. Farklı boyut ve ağırlıktaki
nesneleri hedefe atar. Nesneleri kaldırır, taşır, iter, çeker. İp atlar.)

15

Açıklamaları: Bireysel ve eşli olarak nesneleri kontrol etmede; balon, deniz topu, eşarp veya kurdele gibi nesneleri omuzla, dizle, başla kontrol etmek, hareketi başlatmak, hareketin
devamını sağlamak ve nesnelerin hareketini kontrol edebilmek anlatılmaktadır. Tenis topu gibi küçük bir top ile omuz üzerinden atış yaparken; topun ne kadar uzağa atıldığı ya da
hedefi vurup vurmadığı değil, hareket formunun doğru şekilde yapılması önemlidir. Yani topu omuz seviyesinin üstüne almak, topsuz ayağı bir adım öne almak ve topu fırlatırken
vücudu hedefe doğru döndürmek anlatılmaktadır. Küçük topu tek elle yerden yuvarlarken; topun hedefi vurup vurmadığı değil, hareket formunun doğru şekilde yapılması önemlidir.
Yani topu yuvarlarken topsuz ayağın bir adım öne atılması, dizlerin bükülerek vücudun yere yaklaştırılması, topun zıplamadan yerden yuvarlanması anlatılmaktadır.
Raket/sopa ile sabit topa vururken; topa paralel durmak ve vuruş sırasında ağırlık aktarımı yapmak önemlidir. İp atlama, el göz koordinasyonu gerektiren zor bir beceridir. Burada
istenilen ipi kendi başına atlamasıdır. Çocuklar bu dönemde ritmik olarak ip atlayamasalar da bunun temelini oluşturacak ipi başının üzerinden çevirme ve ipi gördüğünde üzerinden
sıçrama hareketlerini basit düzeyde yapabilirler. Bu dönemde ip atlarken en az iki kere art arda hareketi yapması beklenmektedir. Kaç tane atladığı önemli değildir.
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Göstergeleri: Nesneleri toplar. Nesneleri kaptan kaba boşaltır. Nesneleri üst üste / yan yana / iç içe dizer.
Nesneleri takar, çıkarır, ipe vb. dizer. Nesneleri değişik malzemelerle bağlar. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. Malzemeleri keser, yapıştırır, değişik
şekillerde katlar. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. Nesneleri kopartır/yırtar, sıkar, çeker/gerer, açar/kapar, döndürür. Malzemelere elleriyle şekil verir. Malzemelere araç
kullanarak şekil verir. Kalemi doğru tutar, kalem kontrolünü sağlar, çizgileri istenilen nitelikte çizer.)
Açıklamaları: Nesneleri ipe dizerken; her çeşit ip, renkli hediye paketi şeritleri, kurdeleler; dizilecek nesne olarak da her renk ve boydaki boncuklar, delikli pullar, boş makaralar,
düğmeler vb. kullanılabilir. Malzemelere şekil verirken kullanılabilecek araçlar; makas, yapıştırıcı, fırça, boyalar, kalem vb. olabilir. Çocuklardan bu araçları kullanarak yönergeye
uygun çizgiler (yatay, dikey, dairesel çizgiler gibi) ve değişik şekiller çizmesi beklenir. Nesneleri takıp çıkarmak için araç olarak; mandal, çıt-çıt, düğme, fermuar, toka kullanılabilir.
Kalemin doğru kullanımı ile beklenen, kalemin ucundan 2cm. kadar yukarıdan başparmak ve işaret parmağı ile kavranarak eğik biçimde tutulup, diğer üç parmak ile desteklenmesidir.
Çizgi çalışmaları sırasında kesik ve köşeli çizgi çalışmalarının yanı sıra yuvarlak ve sürekli çizgi çalışmaları yaptırmaları, çizgi çizerken çocukların mümkün olduğunca ellerini
çizdikleri çizgiden kaldırmamaları, yani sürekliliği bozmamaları konusunda özen göstermeleri gerekmektedir.
Kazanım 5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. (Göstergeleri: Bedenini, nesneleri ve vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar. Basit dans adımlarını yapar. Müzik
ve ritim eşliğinde dans eder. Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar.)
Açıklamaları: Ritim çalışmalarında bedenini kullanmak; ellerini birbirine, dizlerine, göğsüne, kollarına vb. vurarak, parmak şaklatarak, ayaklarını yere vurarak ritme uydurmaktır.
Vurmalı çalgılar; davul, tef, ritim çubuğu, marakas, kastanyet, agogo gibi çalgılardır. Yer değiştirme hareketleri kapsamında gerçekleştirilecek basit dans hareketleri ritim ve müzik
eşliğinde yapılabilir. Tül, şerit, kurdele, balon ve çember gibi materyal kullanımı ile de çeşitlendirilebilir.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI
36-72 AYLIK ÇOCUKLARIN ÖZBAKIM BECERİLERİ
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36-48 AYLIK ÇOCUKLARIN
ÖZBAKIM BECERİLERİ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Kendi kendine yemek yer.
Düğmesiz ve bağsız giysileri yardımsız çıkarır.
Yardımla giyinir.
Giysilerini ön ve arkasını ayırt ederek giyer.
Ellerini ve yüzünü yardımla yıkar, kurular.
Dişlerini yardımla fırçalar.
Saçını yardımla tarar.
Tuvalet gereksinimini yardımla karşılar.
Kendine ait eşyaları toplar.

48 - 60 AYLIK ÇOCUKLARIN
ÖZBAKIM BECERİLERİ
1) Saçını tarar.
2) Giysilerini yardımsız çıkarır, giyer.
3) Giysisindeki büyük düğmeleri ilikler, çözer.
4) Giysilerini asar.
5) Ayakkabılarının bağcıklarını yardımla bağlar.
6) Ellerini ve yüzünü yardımsız yıkar.
7) Dişlerini fırçalar.
8) Sofra kurallarına uygun davranır.
9) Yemekle ilgili araç gereçleri doğru kullanır.
10) Ev işlerine yardımcı olur.
11) Tuvalet gereksinimini kendi başına karşılar.

60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN
ÖZBAKIM BECERİLERİ
1) Dişlerini fırçalar.
2) Elini yüzünü yıkar, kurular.
3) Vücudunu yıkar.
4) Günlük işlerde sorumluluk alır ve yerine getirir.
5) Hava şartlarına uygun giysiler seçer.
6) Giysilerini kendi kendine çıkarır, giyer.
7) Giysilerinin düğme ve çıt çıtlarını çözer ilikler.
8) Ayakkabılarını bağlar.
9) Yemek araç gereçlerini doğru kullanır.
10) Yemek tabaklarını ya da servis tepsisini taşır.
11) Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır.
12) Tehlike yaratacak durumlardan kaçınır.
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ÖZBAKIM BECERİLERİYLE İLGİLİ KAZANIMLAR, GÖSTERGELERİ VE AÇIKLAMALARI
Kazanım 1. Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular. (Göstergeleri: Saçını tarar, dişini fırçalar, elini, yüzünü yıkar, tuvalet gereksinimine yönelik işleri yapar.)
Açıklamaları: Çocuğun yaşının büyümesiyle birlikte yetişkin desteği azaltılarak, beden temizliğine ilişkin davranışları göstermesi beklenmektedir.
Kazanım 2. Giyinme ile ilgili işleri yapar. (Göstergeleri: Giysilerini, ayakkabılarını çıkarır-giyer, düğme açar-kapar, ayakkabı bağcıklarını çözer-bağlar.)
Açıklamaları: Çıkarma ve giyme eylemlerinde; düğme açma, kapama, fermuar açma, kapama, çıt çıt açma, kapama, ayakkabılarını çıkarma, giyme, ayakkabı bağcıklarını çözme,
bağlama ve cırt cırt açma, kapama gibi beceriler ele alınır.
Kazanım 3. Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar. (Göstergeleri: Ev ve okuldaki eşyaları temiz ve özenle kullanır, toplar, katlar, asar, yerleştirir.)
Açıklamaları: Çocukların bu becerileri kazanabilmeleri için deneme yapabilecekleri eğitim ortamları düzenlenmeli ve aile iletişim etkinlikleri aracılığıyla bu konulara evde de özen
gösterilmesi istenmelidir.
Kazanım 4. Yeterli ve dengeli beslenir. (Göstergeleri: Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer. Öğün zamanlarında yemek yemeye çaba gösterir. Sağlığı olumsuz etkileyen
yiyecekleri ve içecekleri yemekten/içmekten kaçınır. Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen gösterir.)
Açıklamaları: Çocuğun kendi kendine yemek yemesi ve beslenme araç gereçlerini uygun bir şekilde kullanması desteklenmelidir. Bu süreçte çocuğa sunulan besinlerin yeterli ve
dengeli olmasına dikkat edilmelidir.
Kazanım 5. Dinlenmenin önemini açıklar. (Göstergeleri: Kendisini dinlendiren etkinliklerin neler olduğunu söyler. Dinlendirici etkinliklere katılır. Dinlenmediğinde ortaya
çıkabilecek sonuçları söyler.)
Açıklamaları: Çocuklara dinlenmenin sadece uyumak olmadığı, farklı şekillerde (uzanmak, müzik dinlemek vb.) de dinlenilebileceği mutlaka belirtilmelidir. Okulda uyumak istemeyen
çocuklar uykuya zorlanmamalıdır.
Kazanım 6. Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır. (Göstergeleri: Beslenme sırasında uygun araç ve gereçleri kullanır. Beden temizliğiyle ilgili malzemeleri
kullanır. Çevre temizliği ile ilgili araç ve gereçleri kullanır.)
Açıklamaları: Çocuklara hem beslenme ve özbakım için gerekli araç gereçleri (kaşık, çatal, bıçak, sabun, şampuan, tarak, diş fırçası, havlu, tuvalet kâğıdı gibi) hem de evde ve okulda
temizlik ve toplanma için gerekli araç ve gereçleri (toz bezi, süpürge gibi) kullanabilmesi için gerekli fırsatlar verilmelidir.
Kazanım 7. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur. (Göstergeleri: Tehlikeli olan durumları söyler. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korumak için yapılması gerekenleri
söyler. Temel güvenlik kurallarını bilir. Tehlikeli olan durumlardan, kişilerden, alışkanlıklardan uzak durur. Herhangi bir tehlike ve kaza anında yardım ister.)
Açıklamaları: Eğitim etkinliklerinde temel güvenlik kurallarının yanı sıra gerekli durumlarda ihtiyaç duyulan güvenlik kuralları da ele alınmalıdır. Örneğin; Çocukların arabanın ön
koltuğunda oturmaması gerekir. Arabada emniyet kemeri takılmalıdır. Arabanın camından ve pencereden sarkmamak gerekir. Kibritle oynamamak gerekir. Yanan ocak, soba ve
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ütüden; bıçak gibi kesici aletlerden uzak durmak gerekir. Küçük nesneleri ağza, buruna, kulağa sokmak tehlikelidir. Tanımadığı kişilerin yanına gitmek, tanımadığı kişilerden
yiyecek/içecek almak doğru değildir. Uzun süre TV/bilgisayar başında zaman geçirmek doğru değildir. Bilinmesi gerekli telefon numaraları şunlardır; Anne ya da babasının ya da
acil durumlarda ulaşabileceği bir büyüğünün telefon numarası, Polis (155) ve Jandarma (156), Acil yardım (112), Yangın (110), Orman yangını (177). Ayrıca bu numaraların sadece
ihtiyaç duyulduğunda aranması gerektiği vurgulanmalıdır.
Kazanım 8. Sağlığı ile ilgili önlemler alır. (Göstergeleri: Sağlığını korumak için yapması gerekenleri söyler. Sağlığına dikkat etmediğinde ortaya çıkabilecek sonuçları açıklar.
Sağlığını korumak için gerekenleri yapar.)
Açıklamaları: Sağlıklı yaşamın en önemli koşullarının yeterli ve dengeli beslenme, yeterince dinlenme/uyku ve gerekli beden hareketlerini yapma olduğu unutulmamalıdır. Etkinliklerde
çocukların bu konulardaki düşüncelerini/bilgilerini ifade etmelerine fırsat verilmelidir. Doğru tutumlar kazanabilmeleri için gerekli önlemler alınmalıdır. Sık rastlanan çocuk hastalıkları,
bunlardan korunma yolları ve sağaltım yolları hakkında bilgilendirici etkinlikler yapılmalıdır. Bu konular aile katılımı etkinliklerinde de ele alınmalıdır.
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EK 12 TÜRKÇE ETKİNLİĞİ
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EK 13 OYUN HAREKET ETKİNLİĞİ
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EK 14 MÜZİK ETKİNLİĞİ
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EK 15 DRAMA ETKİNLİĞİ
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EK 16 OKUMA YAZMA ETKİNLİĞİ
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EK 17 SANAT ETKİNLİĞİ
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EK 17 FEN ETKİNLİĞİ
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EK 18 MATEMATİK ETKİNLİĞİ
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EK 18 ALAN GEZİSİ ETKİNLİĞİ
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