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Sevgili Anne ve Babalar, 

Çocuğun eğitimi açısından, gelişim dönemi özelliklerini bilmek büyük önem taşır. Ebeveynlerin yaş dönemi 

özelliklerini bilmesi, çocuklarına sağlıklı bir eğitim verebilmelerine ve sağlıklı iletişim kurabilmelerine olanak 

tanır. Bu nedenle bu ay ki bültenimizde yaş dönem özelliklerini sizinle paylaşmak istedik. 

Yararlanmanız dileğiyle… 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi 

8-11 Yaş Çocuklarının Gelişim Dönemi Özellikleri 

8– 9 Yaşlar Arası 

 Yetişkinlere benzer özellikler gösterir.  

 Yeni fikirleri sever.  

 Anne babasına bağlıdır.  

 Sevgisini gösterir.  

 Övülmeyi bekler.  

 Güvenilmeyi ister.  

 Bağımsız olmak ister.  

 Eleştireldir.  

 Karşı cinsten hoşlanmaz.  

 Motor becerileri gelişmiştir.  

 Başkalarını düşünür.  

 Kendini kontrol eder.  

 Dağınık olabilir.  

8- 9 Yaşında 

Fiziksel-Motor Gelişim 

 Hareketlidir. Enerjisi fazladır.  

 Kemik gelişimi henüz tamamlanmadığı için sert spor dalları yerine yüzme, folklor, bale gibi etkinlikler 

tercih edilmelidir.  



Sosyal ve Duygusal Gelişim 

 Okul kurallarına alışmıştır.  

 Arkadaş grupları kısa sürelidir.  

 Oyunlarda kuralların hiç bozulmaması ya da kendisi tarafından değiştirilmesi gibi düşünceleri vardır.  

 Kolayca motive olur. Hevesinin devam etmesi için davranış ve çabalar ödüllendirilmeli, takdir 

edilmelidir.  

 Başarısızlıktan hoşlanmaz. Sürekli başarısızlıkları vurgulanırsa olumsuz benlik algısı gelişebilir. Bu 

nedenle kızgın, kırgın, hayal kırıklığına uğramış gözükmek, baskı yapmak ya da görmezlikten gelmek 

yerine başarısızlıklarda bile olumlu bir şeyler bulmak, “kendisine nasıl yardım edebileceğinizi” çocuğa 

sormak gerekir.  

 Yeni fikirleri sever.  

 Sevgisini gösterir.  

Bilişsel Gelişim 

 Öğrenmeye, konuşmaya çok heveslidir. Sorulara cevap vermekten hoşlanır. Yazmaya ilgisi azdır.  

 Görerek ve yaparak öğrenmeye devam eder. Bu nedenle öğüt vermek yerine model olmak önemlidir.  

 Kendi düşünce ve tavırlarının farkındadır.  

10 – 11 Yaşlar Arası  

 Çocukluk döneminin bitişiyle tanışır.  

 Kararsız görünebilir.  

 Grup tarafından kabul edilmek ister.  

 Duygusaldır.  

 Öfkelidir, çabuk kızar.  

 Kendinden küçükleri eleştirir.  

 Bir kahramana aşırı sevgi gösterir.  

 Anne ve babasına aşırı sevgi gösterir.  

 Sosyaldir.  

 Dikkatsiz olabilir.  

 Ahlak prensiplerine göre davranır.  

 Gururludur.  

 Grup çalışmasına uyar.  

 Başarı peşindedir.  

 Cinsellikle ilgilenmeye başlamıştır.  

10-11 Yaşında 

Fiziksel-Motor Gelişim  

 Ön ergenlik belirtilerinin görüldüğü yaş olarak tanımlanmaktadır. Bedensel değişiklikler hakkında 

bilgilendirme yapılmalıdır.  

 Kızlar hızla büyümeye başlar. Boylarının uzamaları hızlanır.  

 İştah ve yeme artar.  



 Kızlar daha az hareketli ritmik dramatizasyon içeren oyunları tercih ederken, erkek çocuklar takım 

oyunlarını tercih eder. Yüzme bu dönemde hem kızlara hem de erkek öğrencilere cazip gelen spor 

dalıdır.  

 Her iki cinste de eklemler hala yumuşak olduğu için ağır yük altında kalma, kambur oturma ve düzgün 

yürümeme gibi durumlarda vücut yapısında şekil bozukluğu oluşabilir. Bunlarla ilgili uyarılar 

yapılmalıdır.  

Sosyal ve Duygusal Gelişim  

 Arkadaş beğenisi kazanma ve sürdürme yine önemlidir.  

 Bir grubun üyesi olma (oyun grupları, eğitsel ve sosyal faaliyet grupları) önem kazanır.  

 Oyun becerisi az olan erkek çocukların kızlarla oynamaları ve küçük kardeş muamelesi görmesi 

mümkündür.  

 Çocuklarda yeteneklerinin üstünde başarı ve sosyal beceri beklemek, onların benliklerinde olumsuz 

tutumlar geliştirmelerine ve yetersizlik duygusu yaşamalarına neden olur. Kapasitesi ölçüsünde başarı 

bekleyip bunu önemsemek çocukta başarı ve yeterlilik duygusu sağlayacaktır.  

Bilişsel Gelişim 

 Ayrıntılı düşünmeye başlar. (Soyut düşünmeye başlama).  

 Macera, kahramanlık konulu kitaplardan hoşlanır. Özellikle kız çocukları duygusal içerikli kitaplara ilgi 

duyar. Küçük puntolu, az resimli kitapları okumaya başlar.  

Genel Olarak Çocuğunuzun Gelişim Sürecinde Karşılaşılabilecek Güçlükler  

 Çocukta sürekli gerginlik ve huzursuzluk,  

 Genellikle yalnız olma, arkadaşlık kurmada ve bunu sürdürmede zorlanma,  

 Kendini değersiz hissetme,  

 Çevresindekilere karşı saldırgan davranışlar gösterme,  

 Özgüven eksikliği,  

 Anne ya da babaya aşırı bağımlılık,  

 Ev, sınıf ya da okul kurallarına uymada zorluk,  

 Verilen bir görevi düzenlemede/organize etmede zorluk çekme, Dağınık ve düzensiz çalışma.  

Ailede İletişimi Olumsuz Etkileyen Faktörler 

Çocuklarla kurduğumuz iletişimde zaman zaman bazı hatalar yapabiliyoruz. Bunlar; 

 Aile ve bireyleri ilgilendiren konularda yüzeysel konuşma,  

 Aşırı soru sorma, yersiz şüphe ve tereddütler,  

 Karşı tarafın hareket ve düşüncelerini yorumlamaya çalışma ve tahmin etme,  

 Sorulan soruları cevapsız bırakma,  

 Söz ile baskı kurmaya çalışma,  

 Sık sık uyarılarda bulunma,  

 Kişisel düşüncelerini kabule zorlama,  



 Suçlama, eleştirme, olumsuz değerlendirmeler yapma,  

 Alay etme, küçük düşürmeye çalışma, fikirlere değer vermeme, Ortak faaliyetlere gereken önemi 

vermeme şeklinde sıralanabilir.  

Ne Yapmalıyız? 

 Çocuğunuzu sevdiğinizi, onun sizin için önemli olduğunu söyleyin.  

 Çocuğunuza inanın ve güvenin.  

 Anlattıklarını dinleyin ve kendisini ifade edebileceği alanlar yaratın.  

 Çocuk ve siz; öfkeli, gergin ve heyecanlı iken tartışmayın. Konuşmak ve olayı anlamak için 

sakinleşmeyi bekleyin. Unutmayın; problem, problem anında çözülmez.  

 Çocuğunuzun size yardım etmek veya kendi başına iş yapmak için gösterdiği girişimleri destekleyin.  

 Başarabileceği işler verin. Fazlasını yüklemeyin.  

 Hatalı davranışlarını eleştirmek yerine davranışın olumsuz sonuçlarını tartışın.  

 Olumsuz davranışın yerine koyabileceği olumlu davranışın ne olabileceği konusunda tartışın ve birlikte 

çözüm bulun.  

 Kendisinden beklentilerinizi açıkça anlatın.  

 Hatalı davranışı sürekli gündeme getirmek yerine, olumlu davranışlarını destekleyin.  

 Çocukların çevresindeki kişilerin (anne-baba, öğretmen, arkadaş vb.) davranışlarını model aldıklarını 

hatırlayın.  

UNUTMAYALIM! 

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

duyarlar.  

Kaynakça: 

Prof.Dr. Haluk Yavuzer – Okul Çağı Çocuğu, 

Acar Baltaş, Norma Razon – Ana Baba Okulu 

 


