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Büyüyor ve Gelişiyorum… 

Sevgili Anne ve Babalar, 

Okul çağı; çocuğun yuvasından çıkıp, dış dünyaya açıldığı, toplumsal çevreye iyice karıştığı çağdır. 

İlköğretimin ilk yıllarını içine alan bu dönem, ergenliğin ilk belirtilerinin başladığı yaşlarda son bulur. Bu 

dönemde çocukların yaşayacakları gelişimsel özellikler ve değişimler, zaman zaman kişisel farklılıklar 

gösterse de genel olarak öngörebileceğimiz bir seyir izler. 

Çocuğun gelişimi ve eğitimi açısından okul dönemi büyük önem taşır. Çocuğun gelişimine ilişkin 

temeller bu dönemde atılır. Çocukların yakınındaki yetişkinler olarak bu değişimleri bilmek ve farkında 

olmak hem bazı kaygılarımızı gidermek hem de onlara uygun yollarla destek olmak açısından önemlidir. 

Çocuklarımıza sağlıklı bir eğitim verebilmek için çocuğun gelişim dönemi özelliklerini ve ebeveynlerin 

nelere dikkat etmeleri gerektiği ile ilgili bültenimizi sizlerle paylaşmak istedik. 

Keyifle okunması dileklerimizle, 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi 

Bilişsel Gelişim 

Bu dönem bilişsel anlamda somut işlemler dönemidir. Çocuklar bu dönemde birden fazla boyut 

üzerinde düşünebilir, işlemleri zihinsel olarak tersine çevirebilir. Zıt kavramların yanı sıra; sayı, zaman, 

mekan, boyut, hacim kavramları da çocuğun zihninde yer edinmeye başlar. Çocuk bu dönemde; 

madde, sayı, alan, ağırlık, hacim ve uzunluk korunumu ve değişmezliğini kazanmaya başlar. Sıralama, 

sınıflandırma, karşılaştırma işlemlerinde beceri artışı görülür. Bu dönemde ben-merkezlilik kalktığı için 

çocuk bir olguya karşı farklı bakış açıları geliştirir. Sözel iletişimde, dinleyenler de onun için önem 

kazanır. Toplumsal bakış açısına sahip olmaya başlar ve başkalarının düşünce, istek, niyet, gereksinim 

ve tutumlarını dikkate alır. Oyunlarda işbirliği yapmaya çalışır; ortak, kurallı ve amaçlı oyunlar 

oynamaya başlar, yarışma şeklinde oyunlardan hoşlanır. 

 

 



Aileler Nasıl Davranmalıdır? 

 Çocuklar oyun yoluyla daha iyi öğrenir, öğrendiklerini daha iyi pekiştirirler. Çocuklara oyun 

oynamaları için bol bol fırsat verilmelidir.  

 Okula başlama döneminde çocuklar oyunla eğitimden, oturarak ders çalışmaya geçişte 

zorlanabilir. Bu gibi durumlarda aile, ilk başlarda çocuğa ders çalışırken eşlik ve rehberlik 

edebilir.  

 • Çocuğun konsantrasyonu düşükse ve ders çalışma esnasında sıkılıyorsa onun bir süre ders 

çalışıp ara ara dinlenmesi ya da farklı kısa eylemler, oyunlar oynaması için fırsat vermelidir. 

Çocuğun konsantrasyonu az olabilir. Aile ondan sürekli oturup ödevini bitirmesini ilk başlarda 

beklememelidir. Anne-baba çocuğun ders çalışmasına eşlik eder ve çalışmayı eğlenceli bir hale 

getirirse çocuk okula ve ders çalışmaya daha iyi adapte olur.  

 Çocuğun çevredeki arkadaşlarıyla da oyun oynamasına fırsat verilmelidir. Ebeveynler endişe 

ediyorsa çocuğu oyun oynarken gözlemlemeli fakat oyuna müdahale edilmemelidir.  

 Aile çocuğu ödev yaparken hem yalnız bırakmamalı, hem de çok müdahale etmemelidir. 

Özellikle 1.sınıfın ilk dönemlerinde sıkı takip önemlidir. Renkli bir kartona yapılacak çalışma 

programı ve kurallar çocukların dikkatini çekecektir.  

 Zaman kavramı ile ilgili olarak renkli kum saatleri kullanmak çocukların motivasyonunu 

artıracaktır.  

Psiko-Seksüel Gelişim  

Bu dönem latent (gizil, örtülü) dönemdir. 1.sınıfın ikinci döneminde cinsel dürtülerde bir durgunluk 

gözlemlenir. Çocuk kendi cinsiyetinden olan ebeveynle iletişimini güçlendirerek, kendi cinsiyetine ilişkin 

toplumsal rolleri kazanmaya başlar. 

Aileler Nasıl Davranmalıdır? 

 Kendi cinsinden olan ebeveyn çocuğa yakın, anlayışlı, dinleyici davranmalıdır.  

 Karşı cinsten olan ebeveyn de çocukla iletişimini aynı seviyede devam ettirmeli, eşi gibi o da 

çocuğa aynı yakınlık ve anlayışla yaklaşmalıdır.  

 Çocuk gelişiminde aileye düşen en önemli görev; eşlerin çocuğa gösterilen tutum konusunda 

uzlaşma içinde olması ve bu konuda yaşanan problemin çocuğa yansıtılmaması, çelişkili 

davranılmamasıdır. Aksi takdirde çocuk da onlara karşı nasıl davranacağını bilemeyebilir.  

 Çocuğun, anne-babadan biri ile iletişimi olumsuzlaşabilir. Örneğin; anne çok hoşgörülü, baba 

mesafeli olursa çocuk anneye daha yakın olur. Bu durumda babayla kurması gereken yakınlık 

engellenmiş olur.  

 

 

 



Psiko-Motor Gelişim  

Bu dönemde el-göz koordinasyonunda genelden özele bir ilerleme kaydedilir. Çocuk parmak kaslarını 

doğru kullanmayı öğrenmiştir ve artık yaptığı ürünleri oluştururken, onları daha koordineli yapmaya ve 

estetik oluşuna özen gösterir. Örneğin; yazı yazmayı öğrenir ve güzel yazmaya yönelir. Artık büyük kas 

gelişimini destekleyici pek çok oyuna katılır, değişik beden hareketleri yapmaya başlar (köprü yapma, 

amuda kalkma gibi). Dans, bale, dramatizasyon konusunda da estetik ve koordinelidir. 

Aileler Nasıl Davranmalıdır? 

 Aile bu dönemde çocuklara basit yemek yapımı, odasını toplama, giysilerini katlama gibi küçük 

sorumluluklar vererek onların bedensel gelişimine katkıda bulunabilir.  

 Onunla dans edebilir; yüzme, futbol, bale gibi etkinliklere katılması sağlanabilir. Bu tür 

etkinlikler çocuğun bedensel gelişimine büyük ölçüde katkı sağlar.  

 Tiyatro, sinema, müze gezmek gibi sosyal faaliyetlere olanak tanınmalıdır.  

Sosyal-Duygusal Gelişim  

Bu dönem çocuklarında, üretmek ve yaptığı işlerde başarılı olmak isteği vardır. Çocuklar soyut 

kavramları kazanıp güdülendikçe; güven artışı, çalışma ve başarılı olma isteği duyarlar. Çocuklarda bu 

dönemde aşağılık duygusu görülebilir. Öte yandan yine bu dönemde çocuklar arasında eğlenceli bir 

başarı yarışı vardır. 1.sınıfta, toplumsallaşmanın yeni temelleri atılır. Okulun ilk döneminde arkadaşları 

olmadığından yakınan çocuklar olabilir. İkinci dönemde gruplaşmalar başlar. Yazma öğretiminde el 

kasları çabuk yorulabilir ve bu durumda okula gelmek istememe gibi davranışlar görülebilir. Okumayı 

sökme döneminde ise karın ağrıları artmaya başlar, buna bağlı olarak çocuk okula gitmek istemeyebilir. 

Aileler Nasıl Davranmalıdır? 

 Aileler çocuklarına çok küçük yaştan itibaren sosyal çevre ortamını hazırlamalıdır. Bu sayede 

çocuklar; eşitlikçi olmayı, sosyal ilişkiler kurabilmeyi, güvenli davranışlar göstermeyi, 

başkalarının fikirlerini hoşgörü ile karşılamayı öğrenir.  

 Çocuklara bu dönemde verilen ev içi sorumlulukların artırılması, arkadaşları ile görev paylaşımı 

alanında da olumlu ilişkiler kurmasını sağlayacaktır.  

 Çocuklar yönlendirilmeye ihtiyaç duydukları kadar, kendi kararlarının bazılarını da kendileri 

vermek isterler. Örneğin, ebeveynler genellikle çocuklarının giyimi veya saç stili hakkında 

endişelenir. Ancak çocukların makul sınırlar içinde tecrübeler kazanmalarına izin verilmesi 

gerekmektedir.  

 Çocuğun serbest bırakılması gereken bir diğer alan da arkadaş seçimidir. Ebeveynler, 

çocuklarının kolaylıkla arkadaş edinmelerini isterlerken diğer yandan da kötü arkadaşlıklar 

kurmalarından büyük endişe duyarlar. Ne var ki eğer ortada tehlikeli bir durum yoksa çocukların 

hangi arkadaşlıklarının yürüdüğünü, hangilerinin yürümediğini kendilerinin bulmasına fırsat 

vermek iyi olur. Ana-baba ocağında iyi eğitilmiş bir çocuğun, kötü arkadaşlara uymasından 

korkulmamalıdır.  



 Çocukların sosyal ihtiyaçları farklıdır. Mesela her çocuğun çok fazla arkadaşa ihtiyacı yoktur. 

Bazı çocuklar için bir veya iki arkadaş yeterli olabilir.  

 Arkadaşlarıyla biraraya gelen, onlara saygı gösteren ebeveynler çocuklarına arkadaşlık 

konusunda iyi örnek olurlar. Çocuk, anne-babasının kendi arkadaşlarıyla etkileşimlerini 

kendisine örnek alacaktır.  

 Aile bu dönemde özellikle çocukların okulu sevmesi açısından, çocuğu ödüllendirmek yerine okul 

başarılarını ve sevgisini içselleştirmesini sağlamalıdır. Ona sözlü olarak memnuniyet ve takdir 

belirtmek daha önemlidir. Bu aynı zamanda çocuğun kendine güveninin artmasını da sağlar.  

 Bu dönemde unutulmaması gereken şey çocukların her zaman bireysel farklılıklara sahip 

olduğudur. Örneğin; bir öğrenci okuma-yazma yeteneğini 9 ayda kazanırken, bir diğer öğrenci 

12 ayda bu aşamaya gelebilir. Bu durum gelişimsel bir özelliktir. Çocuklar başka çocuklar ile 

kıyaslanmamalıdır. Çocuğun özgüveni azalır ve çocuk aşağılık duygusuna kapılıp, yaşıtlarından 

çok geride olduğunu hissedebilir.  

Ahlak Gelişimi  

Çocuk bu dönemde iyi çocuk olma eğilimindedir. Geleneksel (örf, adet, töre vb.) ve ulusal değerlerin 

önemini anlamaya başlar. Soyut kavramları daha iyi anlar ama hala onların üzerinde yeterli şekilde 

düşünüp işlem yapamaz. Güven, bağlılık, saygı ve iyilik gibi karşılıklı ilişkilerini sürdürmek ister. İyi 

davranışları destekleyen kurallara uymaya önem verir. Soyut kavramları daha iyi kavradığı için 

kendisini karşısındaki insanla özdeşleştirme özelliğini kazanır. Örneğin; bir arkadaşı ile kavga ettiğinde, 

kendisini arkadaşının yerine koyarak onun ne hissedeceğini düşünür. 

Aileler Nasıl Davranmalıdır? 

 Bu dönemde çocuk, çevresindeki kendinden yaşça büyük insanların davranışlarını model alır.  

 Aile de, çocuğun gelenek ve ulusal değerlerin önemini anlaması açısından önemlidir. Örneğin; 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılması durumunda çocuk, bu günün önemini çok 

daha iyi kavrayacaktır ya da bir düğün davetinde toplumumuzca bu tür merasimlerin nasıl 

yapıldığını ve ne kadar önemli olduğunu idrak edecektir.  

 Aile bireyleri özellikle ebeveynler, çocuğa davranışlarıyla örnek olmalıdır. Örneğin; aile, 

çevresinin düzenine özen gösterirse çocuk bu davranışı örnek alır.  

 Anne-baba üzerine düşen sorumlulukları titiz bir biçimde yerine getirirse çocuk da anne-babayı 

örnek aldığı için sorumluluk sahibi olmaya eğilimli olur. O da sorumluluklarını özenle yerine 

getirmeye başlar.  

 Aile çocuğu empati kurmaya yönlendirmelidir. Örneğin; bir arkadaşı ile tartıştığında “Onun 

yerinde sen olsan nasıl hissederdin? Arkadaşının ve senin memnuniyetini sağlayacak, ikinizin de 

üzülmesini engelleyecek bir çözüm ne olabilir ?” şeklinde çocuğu yönlendirirse, çocuk da 

zamanla karşısındaki insanlarla kendisini özdeşleştirerek empati kurma yeteneğini kazanır.  

 

 



Dil Gelişimi  

Çocuk bu dönemde pek çok öğe içeren, karmaşık cümleler kurar. Beğenisini, memnuniyetsizliğini, 

duygularını çok açık bir şekilde yalın bir dille ifade edebilir. Bu dönemde çocuk yüksek sesli konuşabilir. 

Bu; heyecan ve duygu yoğunluğuna, kızgınlığa bağlı olabilir. Çocuk çok mısralı şiirleri öğrenebilir, 

hikayeler oluşturabilir. 

Aileler Nasıl Davranmalıdır?  

 Bu dönemde aile çocukla konuşmalı, kendisini dilsel olarak ifade etmesine ve konuşmasını 

geliştirici etkinliklere, gruplara katılmasına olanak tanımalıdır.  

 Bu dönemde çocuklar; duygu yoğunluğu, heyecan ya da sinirsel nedenlerden dolayı yüksek 

sesle konuşabilir. Bu tehlikeli bir durum değildir ama hem çocuğun konuşmalarının anlaşılması 

açısından hem de toplumsal kurallar açısından uygun değildir. Aile, çocuğu bu konuda nazikçe 

uyarmalı; kendisi de çocukla konuşurken mümkün olduğunca sesini yükseltmemeli, sabit bir 

sesle konuşmalıdır.  

UNUTMAYALIM! 

Çocuklar, sürekli bir gelişim ve değişim içinde oldukları bu dönemde anne-babalarının 

desteğine büyük ihtiyaç duyarlar.  

Kaynakça: 

Prof. Dr. Atalay Yörükoğlu – Çocuk Ruh Sağlığı 

Prof. Dr. Haluk Yavuzer – Okul Çağı Çocuğu, Çocuk Psikolojisi 

Jerry L.Wyckoff – Altı ve Oniki Yaşları arasındaki Çocuğunuzu Nasıl Terbiye Edersiniz? 

Uluslararası Okul Öncesi Sempozyumu  

 


