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I. Proje Hakkında 

 
“Hidden Stars” – Erasmus+ Strategic Ortaklıklar Projesi (2014-2016) 

Koordinator Kurum: Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü – Isparta, Türkiye  

Ortak Kurum: County School Inspectorate of Iaşi- Iaşi, Romania 

Yerel Ortaklar:  

 Özel Eğitim İlkokulu,Isparta 

 Halk Sağlığı Müdürlüğü, Isparta 

 “Oratio” National College of Speech Therapists, Iaşi 

 “Dimitrie A. Sturdza” Middle School, Iaşi 

Projenin Amaçları:  

 Disleksili çocukların desteklenmesi amacıyla iyi uygulamaların değişimi için çeşitli yerel 

otoriteler, okullar ve sağlık kuruluşları arasında işbirliği kurmak; 

 Öğretmenlerin ve ailelerin disleksili çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik 

olarak bilgilendirmesi, farkındalıklarının artırılması ve duyarlı hale getirilmeleri; 

 Çocuklar ve aileleri üzerinde disleksiden kaynaklanan stresin azaltılması için doğru 

eğitim yaklaşımları geliştirmek. 

Projede Yürütülen Aktiviteler:  

 Partner ülke hakkında hazırlanan öğrenciler üzerinde uygulanan bir anket.  ( Ekler 1); 

 30 sorudan oluşan disleksi risk oranını ölçmek üzere hazırlanmış ve her iki ülkede toplam 

620  ilkokul 1. ve 2. sınıf öğrencisi üzerinde uygulanan bir disleksi kontrol listesi. 

 Sonuçlar – Kontrol Listesi uygulanan öğrencilerde disleksi risk oranı:  

 6 (Romanyalı Öğrenci) + 1 (Türk Öğrenci) disleksi; 

 12 (Romanyalı Öğrenci) + 14 (Türk Öğrenci) yüksek oranda disleksi riski ; 

 15 (Romanyalı Öğrenci) + 150 (Türk Öğrenci) düşük oranda disleksi riski ; 

 267 (Romanyalı Öğrenci) + 155 (Türk Öğrenci) disleksi riski yok 

 Aile ve Öğretmen Rehberleri;  

 Aile ve Öğretmenler için bilgilendirme konferansı;  
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 Disleksili öğrencilerde temel yaşam becerilerini geliştirmek için hazırlanan destekleyici 

eğitim modülü; 

 Modül kitabının tanıtımı ve yaygınlaştırılması amacıyla 100 katılımcı öğretmene yönelik 

düzenlenen 2 günlük eğitim semineri;   

 Seçilmiş 10 disleksili öğrenciye yönelik olarak uygulamalı modül eğitimi; 

 Öğretmenlere ,Okul Müdürlerine ve Eğitim Müfettişlerine yönelik proje çıktılarının 

tanıtılması için düzenlenen Sonuçları Yaygınlaştırma Konferansı  

 

 

Proje Ekibi 

Ramazan Cem GÖK- Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi Üyesi -Isparta,Türkiye 

Dr. Ahmet YILDIRIM- Isparta İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı -Isparta,Türkiye  

Uğur BALCI- Nazmi Toker Ortaokulu İngilizce Öğretmeni- Isparta,Türkiye 

Davud Yasin DOĞAN- Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi Üyesi -Isparta,Turkiye 

Murat BAŞÇİFTÇİ- Selahattin Seçkin İlkokulu Rehber Öğretmeni- Isparta, Türkiye  

Mine ÇAYLALI- Ülkü İlkokulu Rehber Öğretmeni- Isparta, Türkiye  

Ayşe DEDE- Gülkent Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni- Isparta,Türkiye 

Gabriela CONEA– Eğitim Müfettişi, Yaş Eğitim Müfettişleri Başkanlığı- Yaş,Romanya 

Gabriela RAUS – Eğitim Müfettişi, Yaş Eğitim Müfettişleri Başkanlığı- Yaş,Romanya 

Genoveva FARCAȘ– Eğitim Müfettişi, Yaş Eğitim Müfettişleri Başkanlığı- Yaş,Romanya 

Gabriela POPA – “Dimitrie A. Sturdza” Ortaokulu Müdürü- Yaş, Romanya 

Roxana MILICI- Konuşma Terapisi Öğretmeni - Yaş, Romanya 

Daniela GURGU- Konuşma Terapisi Öğretmeni - Yaş, Romanya 

Livia-Mihaela CHIRILĂ- Konuşma Terapisi Öğretmeni - Yaş, Romanya 

Alina MENDELOVICI- Konuşma Terapisi Öğretmeni - Yaş, Romanya 
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II. Önsöz 

 
Bu rehber kitap temel olarak ailelerin ve öğretmenlerin bir öğrenme güçlüğü olarak 

disleksi konusu ve disleksili çocuklarda gelişim dönemleri hakkında bilgi edinme ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere hazırlanmıştır.  

Bu tarz öğrenme sorunlarında terapatik destek aşamaları bir çok zorluklar içermektedir. 

Dolayısı ile bu süreç öğretmen, veli, terapist, psikolog ve rehber öğretmen gibi sorunla ilgili tüm 

tarafların işbirliği içerisinde birlikte hareket etmelerini gerektirmektedir. Diğer bir deyişle sadece 

rehber öğretmenlerin üzerine verilen sorumluluk sorunun çözümü için oldukça yetersiz kalmakta 

aksine ilgili taraflarca verilecek bir destek sürecin ilerlemesini oldukça kolaylaştıracaktır. 

Disleksi sorunu bireysel bir hareketten ziyade bütüncül bir eğitim yaklaşımı gerektirmektedir. 

Disiplinler arası kurulmuş bir profesyonel ekip disleksili çocuğun gelişim sağlaması ve ailelerinin 

destek alması açısından etkili bir sonuç doğuracaktır. Bu da disleksili öğrencinin okula olan 

entegrasyonunu arttıracaktır. Öğretmenler ve uzmanlar disleksili öğrenciye olan yaklaşımlarında 

çok dikkatli olmaları gerekmektedir. Örneğin öğrenci hiçbir şekilde herhangi bir negatif 

etiketlenmeye maruz kalmamalıdır.  

Rehber öğretmenler tarafından yapılan bir çok çalışma, kişiselleştirilmiş yöntemleri içeren  

doğru eğitim metotlarının kullanılması ve öğretmenlerin gerçekçi bir yaklaşım sergilemeleri 

halinde disleksili öğrencilerin okuma ve yazmayı kolayca öğrenebildiklerini ortaya koymaktadır.  

Çoğu zaman bu tarz öğrenciler diğer öğrencilerden ayırt edilemedikleri için disleksili öğrencilere 

yönelik beklentiler yüksek olabilmektedir. Diğer bir deyişle bu konuda yeterli bilgiye sahip 

olmayan eğitimciler her öğrenciden bir problemi aynı hızla çözmesini ya da bir aktiviteyi 

kusursuz bir şekilde tamamlamasını  beklemektedirler. Aksi gerçekleştiği durumlarda bu hızı 

yakalayamayan öğrenciler ne yazık ki çoğu durumda zayıf ya da tembel öğrenciler olarak 

etiketlenmektedirler.  

Bu sorunlardan hareketle bu çalışma öğretmenlerin ve ailelerin disleksi sorunu konusunda 

yeterli bilinç düzeyine ulaşmalarını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bunun yanında kitap 

içerisinde gerek öğretmenler sınıf içerisinde, gerekse veliler evde disleksili öğrencilerin 

eğitimlerinde kullanabilecekleri eğitim aktivitelerini bulabileceklerdir.  

  



10 

 

 

 

Agatha Christie – İngiliz Polisiye Romanı, Kısa Öykü ve Oyun 
Yazarı 
 
 
 
 

  “Ben ailem içerisinde her zaman "yavaş bir birey" 
olduğumu hissettim. Bu kesinlikle doğruydu, ben 
bunu biliyor ve kabul de ediyordum. Yazı yazmak ve 
heceleme yapmak bana her zaman oldukça zor 
geliyordu. Harfleri asla doğru yazamıyordum. Sıra 
dışı bir şekilde kötü heceleme yapıyordum ve hala 
öyleyim.” 
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III. Disleksi – Genel Bilgiler 

 

III.1. Bir Öğrenme Bozukluğu Olarak Disleksi  

Mevcut literatür öğrenme güçlüğünü anlama, kelime kullanma, dinleme, okuma, yazma, 

telaffuz, matematik işlemlerini gerçekleştirme gibi yeterliliklerden birinde veya bir kaçında 

eksiklikler bulunması olarak tanımlamaktadır. Algı bozukluğu, beyin işlevlerindeki asgari 

düzeydeki bozukluk, disleksi ve gelişimsel afazi(konuşma bozukluğu) bu kategori altında 

değerlendirilir.  

“Özel öğrenme güçlüğü algı, anlama, konuşma ve sözsüz iletişim ile ilgili olan beynin 

merkezi sinir sisteminde bir ya da birden fazla işlevde meydana gelen bir aksaklıktır. Bu 

bozukluk dikkat, mantık, işlem, hafıza, iletişim, okuma, yazma, telaffuz, sayma, koordinasyon, 

sosyal yeterlilik ve duygusal gelişim gibi yeterliliklerden bir ya da bir kaçını etkilemektedir. 

(Rehabilitasyon Hizmetleri Yönetimi 1985) 

 "Öğrenme Güçlüğü Üzerine Ulusal Birlik Komitesi öğrenme güçlüğünü, merkezi sinir 

sistemindeki işlev bozukluğu dolayısıyla ortaya çıkan ve kendisini algı, dinleme, 

konuşma,okuma, yazma, mantık, matematiksel hesaplama güçlüğü, ve sosyal uyumsuzluklar gibi 

belirli zorluklar olarak gösteren bir grup çoklu bozukluk  olarak tanımlamaktadır." 

Öğrenme güçlüğünün erken tanısında şu hususlar dikkate alınmalıdır; 

 Zeka seviyesi ile ders başarısı arasında ciddi bir uyumsuzluk bulunmaktadır, 

 akademik yeterlilik gelişimi oldukça zayıftır; 

 akademik başarı yaşıt ortalamasının altındadır; 

 kelime telaffuzlarında zorluklar bulunur; 

 yazma ve okuduğunu anlamada zorluklar vardır; 

 matematik yeterliliklerinde ve işlem yapma becerilerinde eksiklikler bulunmaktadır; 

 pisikomotor, uzamsal ve yön bulma becerileri yetersizdir;  

 iletişim ve sosyalleşmede yaşanan zorluklar öğrenmeyi olumsuz etkilemektedir;.  

Bu bozukluklar kendini, okul dışı ortamda çocuğun davranışlarında ve sosyal ilişkilerinde 

içe kapanma, ve dünyayı algılamasını etkileyerek ortaya koymaktadır. Öğrenme güçlüğü 

nedeniyle ortaya çıkan sonuçlar duygusal düzeyin ötesine geçer hatta , bu sorunu yaşayan kişiler 
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yeterli destek ve anlayış göremezlerse cesaretsizlik ve özgüven eksikliği ve kolayca vazgeçme 

sorunu ile karşılaşabilirler, ve yaşadıkları bu güçlükler yetişkinlik dönemlerinde ciddi sorunlar 

yaşamalarına sebep olabilir.  

Öğrenme güçlüğü öğrencilerin bu tarz sorunların ötesinde okuma, yazma, matematik 

işlemlerini çözme gibi akademik zorluklar yaşamaların da sebep olur.  

Öğrenme güçlüğü üst zeka seviyesindeki kişiler de dahil olmak üzere her türlü zeka 

seviyesindeki kişileri etkiler. Bu öğrencilerin yaşadıkları sorunlar yeterince ders çalışmamak, 

eksik motivasyon, duygusal nedenler veya yetersiz eğitim gibi sebeplerden kaynaklanmaz 

Disleksi okuma becerilerini kazanmada kısmi ya da kalıcı yetersizlik olarak açığa çıkan bir tür 

öğrenme güçlüğüdür.  

Bu bir hastalık değildir ancak tam olarak ortadan kalkmasa da bilginin doğru bir şekilde 

işlenmesi ile gelişme kaydedilebilir. Disleksi olan kişiler yüksek zekaya sahip olabilirler, hatta 

bazıları sözel ve dilsel beceriler gerektirmeyen müzik, sanat, elektronik, matematik veya fizik gibi 

alanlarda dahi derecesinde zeki olabilirler.   

Uluslararası uzmanlar disleksi için  "normal bir zekaya rağmen ortaya çıkan okuma 

edinimi bozukluğudur" şeklinde .işlevsel bir tanım geliştirmişlerdir 

Mental Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabına göre; “disleksi harfleri 

birbirinden ayırt edebilme yetersizliğidir." Okuma becerisinde erken gelişim esastır, ancak her 

beş çocuktan biri okuma yazma öğrenme güçlüğü sorunu yaşamaktadır.  

Disleksili çocuğun akademik başarısı sınıf ortalamasının altındadır, ve okuma 

becerilerindeki gelişim öğrencinin zeka kapasitesi ile ve bunun için harcamış olduğu zaman ve 

emekle karşılaştırıldığında beklenenin altında seyreder 

Hafiften şiddetliye kadar farklı formlarda ortaya çıkan disleksi belirtileri, 

okumada,yazmada ve konuşmada zorluklara neden olur. Özellikle disleksi olan bir birey şu 

zorlukları yaşamaktadır(Dr. Ananya Mandal, MD):  

 Fonolojik (ses) Farkındalığı- – bir kişinin seslerin birleşerek bir kelimeyi nasıl 

oluşturduğunu anlama yeterliliğidir. Bir kişide bu yeterliliğin bulunması telaffuz ve okumanın 

yapılabilmesi için gereklidir.  

 Sözsel Hafıza – Alışveriş listesindeki malzemeler vb gibi kelimelerin hatırlanabilmesi 

yeterliliğidir. 
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 Peş peşe geçen nesnelerin tanınması– kişinin sayıları, renkleri veya nesneleri hızlı bir 

şekilde tanıması ve ayırt edebilmesi yetisidir.  

 Hızlı sözsel işlem– bir kişinin gördüğü sayıları ve harfleri tanıması ve ayırt edebilmesi 

için gereken zamanı ifade eder.  

Bir çocuk okula başladığı zaman disleksinin belirtileri daha belirgin bir şekilde görülmeye 

başlar (Mayo Klinik Uzman Görüşleri):  

 Yaş düzeyinin altında okuma; 

 Çocuğun duygularını anlaması ve işlemesinde problemler yaşaması;  

 Temel yönergeleri anlamada zorluk;  

 Sıralamada sorunlar;  

 Harfler ve kelimeler arasındaki benzerlik ve farkları algılamada zorluklar; 

 Telaffuzda zorluk;  

 Bilinmeyen kelimeleri söylemede zorluk; 

 Yabancı dil öğrenmede sorunlar.  

Disleksi öğrencinin bir yıllık eğitim süreci sonunda teşhis edilebilir. Ancak bu durum okul 

çağının ilk yılında normal olan harflerin ters yazılması gibi sorunlardan iyi bir şekilde ayırt 

edilmesini gerektirir.   

Disleksi okuma becerilerinde bazı problemlere yol açar. Bunlardan bazıları 

a) İşitsel ses ayırma hataları 

- Sert ve yumuşak ünsüz harfleri karıştırma (p-b, t-d, c-g, f-v, s-z, ş-j); 

- Telaffuzları yakın olan sesleri karıştırma (s-ş, s-j, ce-ci); 

- Sesli harfleri karıştırma (o-a, a-e).  

Kelime düzeyinde: 

- kelimeleri oluşturan harfleri ayırmada zorluk; 

- Hecelerin seslerini karıştırmak ya da sessiz harflerin yerini değiştirmek (şeftali-feştali, 

portakal-porkatal, okul-oluk gibi) sıklıkla yazım hatası yapmak gibi sorunlar yaşarlar 
- b) Görsel harf ayırma hataları 

- dikey (b-d, p-q) ve yatay (u-n) olarak benzerlik gösteren harfleri karıştırma; 

- şekilleri benzer harfleri karıştırma ı-i, o-ö; 

- Harfleri ters okuma ve yazma; özellikle ‘b’ ve ‘d’, ‘p’ ve ‘b’, ‘m’ ve ‘n’ hafini karıştırma; 
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- Heceleri karıştırma: al-la, ra-ar , ‘ve’ kelimesi yerine ‘ev’ yazma, ‘yok’ kelimesi yerine 

‘koy’ yazma 

c) Kelime cümle bozma (harfler yoluyla / heceleri ters çevirerek, tüm bir kelimeyi 

atlayarak,kelime ekleyerek, satır atlayarak). Bu durum kelimenin analiz ve sentezinde ve 

okuduğunu anlamada yaşanan zorluk nedeniyle ortaya çıkmaktadır.   

d) Parçalı okuma, okuma bazen oldukça yavaş, tereddütlü, uzun duraksamalar içeren, 

kelime tahmin etme veya mantıksız eklemeler olan, satır atlanan, tekrarlar içeren bir hale dönüşür  

Disleksinin bazı kişilerde bulunurken bazılarında hiç görülmeyen çok çeşitli formları 

vardır:  

 sözel alanda ya da matematiksel işlemleri çözmede görülen başarı tutarsızlıkları; 

 okumada veya heceleme esnasında kelimenin son hecesini atlama; 

 heceleme veya  heceleri bağlamada zorluklar; 

 okuma esnasında noktalamaya dikkat etmeme; 

 düşündüğünü yazamama, duyduğu bir şeyi yazmada hatalar yapma; 

 deftere geçirmede,kopyalamada ya da not tutmada zorluklar; 

 konuşmayı takipte zorluk; 

 ters yüz edilmiş harfler ya da semboller; 

 bir görevi yerine getirirken organize hareket edememe/ sonunu getirememe; 

 çarpım tablosu gibi tabloları ezberlemede zorluk; 

 eksik işitsel algı ve hafıza / kısa süreli hafıza eksikliği; 

 sözel dil gelişiminde gecikme; 

 2-3 aşamalı ardışık talimatla verilen görevi yerine getirememe; 

 harfleri, rakamları ve sembolleri karıştırma; 

 ikinci kez yazılan aynı kelimeyi tanımada zorluk; 

 fiil zamanlarını anlamada zorluk; 

 sol ve sağ yönleri ayırt etmede  zorluk; 

 nesnelerin adını hatırlamada zorluk; 

 yabancı dil öğrenmede zorluk; 

 kelime kodlamada zorluk; 

 özgüven eksikliği; 

 konsantrasyon eksikliği   
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Yaşa bağlı olarak , aşağıdaki özellikler disleksi ile ilişkilendirilebilir:  

Okul Öncesi öğrenciler kelime telaffuzunda, yeni kelime öğrenmede , ince motor 

gerektiren becerilerde( ayakkabı bağlama, düğme ilikleme, kalem tutma), ritim tutma ve ayrıca 

bir hikayedeki mantık sırasını takip etmede sorunlar yaşarlar 

İlkokul  öğrencileri harfler ve sesler arasında bağlantı kurmada, alfabeyi ve çarpım 

tablosunu öğrenmede, heceleme ve okumada zorluklar yaşarlar.  

Ortaokul  öğrencileri ön ve son ekleri , kelime köklerini öğrenmede, kompozisyon 

yazmada, bir olayı kronolojik sıraya koymada problemler yaşarlar. Bu çağdaki bir öğrencinin 

okuma ve yazma seviyesinin düzey altında olması disleksi olabileceğine dair bir ipucudur.   

Lise öğrencileri okuma ve yazmada , yabancı dil öğrenmede, talimatları anlama ve akılda 

tutmada, rapor hazırlama ve yapılandırılmamış bir makaleyi yazmada sorunlarla karşılaşırlar. Bu 

öğrenciler genellikle okuma ve yazma gerektiren görevlerden kaçarlar. 

 Yetişkinler okumada ve oldukça fazla kelimenin kodlanmasında sorun yaşarlar, zaman ve 

görev planlaması yapmakta başarısızlardır. Bunlardan bir çoğu yaşadıkları bu güçlükleri 

saklamakta başarılıdırlar.  

 

 

III.2. Disleksi Nedir/Ne Değildir? 

 

 Disleksi hayat boyu süren bir sorundur, geçici bir hastalık değildir.  

Disleksili kişilerin gözlemlenmesi sonucunda sorunun yetişkinlik döneminde de devam 

ettiği görülmektedir. Bir çok disleksili şahıs okumayı düşük hızla öğrenmekte ve otomatik bir 

okuma seviyesine gelmeden okuma gerçekleştirebilmektedir.  

 

 Disleksili bireyler normal kişilerdeki gibi yüksek/ortalama/düşük zeka seviyesine sahip 

olabilirler. 

Disleksi ve zeka arasında bir bağlantı yoktur. Disleksili kişiler okuma güçlüğü dışında 

diğer alanlarda genellikle zorluk yaşamazlar ve disleksiden kaynaklı düşük bir zeka seviyesine 

sahip değillerdir. Aslında disleksi olan insanlar üstün zekalı insanlardır ve bir kısmı ise dahidir. 

Thomas Edison, Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Alexander Graham Bell, Albert Einstein, 
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George Washington, Thomas Jefferson, and Winston Churchill gibi ünlü isimler disleksi sorunu 

yaşamış ünlülerden bazılarıdır ancak bu sorunları bu kişilerin tarih sahnesinde yer almalarının 

önüne geçememiştir. 

 

 Disleksikler doğru bir eğitimle iyi bir okuyucu olabilirler  

Her ne kadar başlangıç seviyesinde olsa da bir çok disleksili okuyabilir. Heceleme veya 

harf harf okuma aileler ve öğretmenler için disleksinin bir uyarı göstergesi olabilir. Problemin 

tanımlanabilmesi için çocuğun mümkün olduğunca anaokulunda test edilmesi, okuma süreci 

başlamadan önlem alınması ve pisikomotor ve ses işleme alanlarında gerekli eğitimlerin 

verilmesi önemlidir.  

 

 Harflerin ters yazılması kesinlikle disleksi olduğu anlamına gelmez  

Harf ya da kelimelerin ters yazılması disleksili öğrencilerin yaptığı bir hata olduğu kadar 

ilk okuma ve yazma öğrenen diğer öğrencilerde de sıklıkla görülen bir durumdur. Ancak bu 

durum ilk iki yılın sonunda hala devam ediyorsa disleksinin bir göstergesi olabileceği 

düşünülmelidir.  

 

 Bir çok eğitimci ve aile bu öğrencileri tembel olarak kabul eder. 

MR cihazı kullanılarak yapılan araştırmalar disleksili kişilerin okuma esnasında 

beyinlerinin farklı bir alanını kullandıklarını göstermektedir. Disleksili öğrenci uygun bir eğitim 

yöntemi almadığı takdirde, yeterince akıllı ve motive olmasına ve zamanının çoğunluğunu 

ödevlerini yapmaya ve öğrenmeye ayırmasına karşın başarısız olacaktır.  

 

III.3. Disleksinin Nedenleri? 

Geschwind (U.S.A.) okuma yazma sorununun nörolojik doğasına dikkat çekmektedir. 

Yazar beynin periatal lobundaki geç olgunlaşmanın ve küçük arızaların isimleri şaşırma, öğrenme 

güçlükleri ve okuma yazma bozukluklarına sebep olabileceğini ifade etmektedir.   

Yale Üniversitesinden İngiliz ve Amerikalı araştırmacılar okuma ve yazma 

bozukluklarından sorumlu olan DCDC2 ismini verdikleri bir gen tespit etmişlerdir. Disleksili 

bireylerde, beyin devreleri kesintiye uğramakta ve okuma ve yazmayı engelleyecek bir şekilde 
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birbiriyle bağlantı kuramamaktadır. Bu araştırmacılara göre bu tarz kişiler okuma ve yazma 

öğrenmede alternatif yöntemlere ihtiyaç duymaktadır.  

Göz hareketlerindeki bozukluklar da disleksinin nedeni olabilir. Bu durum dileksili 

bireyin sayfa özerindeki okuma ve yazma alanını ve satırı yeterince takip edememesi şeklinde 

açıklanmaktadır. Örneğin, disleksili bir çocuk bir metin içerisinde kelimenin yerini kaybeder ve 

okuması esnasında nerede kaldığını bulamaz. Bu göz hareketlerindeki anormallikler çoğunlukla 

gözden kaçırılır ve şaşılıkla karıştırılır..  

Dr. G. Eden disleksili kişilerin beyinlerinin hareket algısına yarayan V5MT  bölgesinde 

hiç bir hareketinin olmadığını kanıtlamıştır. Görsel algılamada bir sorun oluşturan bu durum, 

disleksili kişilerin görsel bir bilgiyi işleme girişimlerinde başarısızlığa uğramaları sonucunu 

doğurmaktadır.  

 

III.4. Sözel bozukluk çeşitleri ve göstergeleri 

Öğrencinin okuma ve yazma kapasitesini etkileyen çeşitli türde disleksi tipleri vardır:  

 

Birincil Disleksi beynin sol tarafında bulunan işlev bozukluğudur ve yaşla birlikte 

değişmez. Bu sorunu yaşayan kişilerden pek azı 4. sınıf düzeyinin ötesinde okula devam 

etmektedir ve yetişkinlik dönemlerinde de bu sorunu yazmaya devam ederler. Disleksinin bu tipi 

erkeklerde daha çok görülür ve kalıtımsal olarak aktarılır.  

Travma sonucunda ortaya çıkan disleksi çoğunlukla beyin yaralanmaları neticesinde 

veya beyin okuma ve yazmadan sorumlu küresinin etkilenmesi sonucunda ortaya çıkar. Şu anda , 

okul çağındaki öğrenciler arasında nadiren görülmektedir. 

 

İkincil disleksi / gelişimsel disleksi hormon bazlıdır ve cenin gelişiminin ilk aşamasında 

oluşur. Erkek çocuklarda daha yaygındır ve büyüme ile birlikte azalır.   

Görsel disleksi is harf ve numaraların ters yazımı ve sembollerin doğru şekilde 

yazılamaması olarak tanımlanır.  

İşitsel disleksi ses kümelerinin yanlış duyulması veya uygun olmayan bir şekilde 

işlenmesi olarak tanımlanır.  
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Disleksiye bir ya da daha fazla gelişimsel alanı etkileyen diğer bozukluklar eşlik edebilir. 

Bilişsel fonksiyonlar 

- matematiksel beceri ve mantıksal çıkarım ile ilgili zorluklar 

- dikkat eksikliği  

- zihinsel  dağınıklık 

- karmaşık görevleri yerine getirmede zorluklar 

- motivasyon eksikliği 

Dil ve iletişim 
- sesleri ayırt edebilme sorunu 

- geç konuşma  

Pisikomotor 
fonksiyonlar  

- koordinasyon ve beceri zorlukları  

- disgrafi  

- göz hareketlerinin eksik  koordinasyonu  
- psikosomatik bozukluklar 

Davranışsal 
fonksiyonlar 

- hiperaktivite  

- tembellik  

- yaramazlık 

Duygusal fonksiyonlar 

- Öz-güven eksikliği ve olumsuz benlik imajı  

- başarısızlık korkusu  

- aşağılık kompleksi 

- işe yaramazlık duygusu  

- öz saygı eksikliği 

- endişe  

- hayal kırıklığı  

- sinirsel bozukluklar 

 

Bu bozuklukların hepsi aynı anda ortaya çıkmaz.  
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III.5. Disleksik bozuklukların görülme sıklığı 

Avrupa Disleksi Vakfı (EDA) tarafından yürütülen araştırmalara göre Avrupa nüfüsunun 

yaklaşık %5-12 'si disleksi sorunu yaşamaktadır.  

Bu oran NIH (Ulusal Sağlık Kurumu) verilerine göre Amerika'da % 5-10% civarındadır 

ancak %17'lere  kadar yükseleceği tahmin edilmektedir. Bazı bireylerde sorun hafif bozukluklar 

düzeyinde seyrederken, bazı bireylerse şiddetli dikleksi tiplerinden muzdariptir. NIH uzmanlarına 

göre ne yazık ki, her 10 disleksili bireyden sadece 1 tanesi okuma güçlüğüne çözüm olabilecek  

bireyselleştirilmiş eğitim programlarından ve özel eğitim hizmetlerinden yararlanmaktadır..  

Amerikan Eğitim Dairesine göre, 3-21 yaş arası 2 milyondan fazla öğrenci öğrenme 

bozuklu sorunu yaşamaktadır. Bunların içerisinde okuma öğrenme bozukluğu ilk sırayı 

almaktadır. Bu veriler tabi ki sadec eğitim sistemi içerisinde yer alan öğrencilerden alınan 

verilerdir. Okula gitmeyen ya da kayıt dışı kişiler de ele alınırsa bu oran yükselecektir.  

NASA çalışanlarının %50'den fazlası disleksilidir. (American Disleksi Vakfı).  

Fransa'daki istatistiklere göre disleksi öğrencilerin %5 ila 6'sında görülmektedir. 

Cinsiyete göre dağılımı ise her 4-5 erkek öğrenciye karşılık 1 kız öğrencide ortaya çıkmaktadır.  

Türkiye'ye ait oranları ortaya koyan Uzm. Psk. Asena Soydaş konu ile ilgili şunları 

ifade emektedir; "Yapılan çalışmalar özgül öğrenme bozukluğunun okul çağındaki çocuklarda 

görülme oranının %5 ile 10 arasında değişkenlik gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bu tabloya 

göre neredeyse her 10 çocuktan birinde özgül öğrenme bozukluğu görülmektedir. Disleksinin 

yaygınlığı da %5 oranındadır ve erkeklerde kızlara oranla yaklaşık iki kat daha fazla görüldüğü 

belirtilmektedir."  
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John Irving – Amerikalı yazar, profesör, aktör ve oyunyazarı  
 

  

“1950'lerde Disleksi teşhisi konulamıyordu.– benim 

gibi heceleme sorunu yaşayanlara konuşma 

terapistleri tarafından psikolojik sorun tanısı 

konmaktaydı. (Akademiye başladığımda dil ile ilgili 

engellerim işimi daha da zorlaştırmaktaydı.) Tekrar 

tekrar aldığım dil terapilerinin "alegori" ve "alerji" 

kelimeleri arasındaki farkı tanımamda bir faydası 

olmadığı görüldüğünde okul psikiyatrisine sevk 

edildim. 
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MODÜL 1 
TEMEL AKADEMİK 

BECERİLER 
 

 
 

  



22 

 

IV. Temel Akademik Beceriler 
 

 

 

IV.1 Okumayı Öğrenme 

Okuma geliştirilmesi gereken karmaşık bir bilişsel süreçtir. Çocuklar okumayı kelimeleri 

oluşturan sesleri çevirerek ya da deşifre ederek öğrenirler. Çocuk kelimeleri tanımaya başlayınca 

okuma otomatik bir sürece döner.  

Kelime edinimi öncesi dönem ana sınıfında başlar. Ana sınıfındaki öğrenci seslere yavaş 

yavaş duyarlı hale gelir. Sesleri yazıya dökme zamanla gelişir ve bunu heceleme ve kelimeleri 

seslerine ayırabilme becerilerinde gelişim izler.  

Öğrenciler harfleri öncelikle kelime içerisindeki yerlerine ve şekillerine göre algılamaları 

gerekir. Daha sonrasında harfleri tanıma seslerle eşleştirme ile devam eder.  

Okuma esnasında gözlerin hareketi aşağıdaki şekilde olmaktadır:  

 telaffuz edilen harflere ve hecelere odaklanma;  

 gözün gördüğü açı içerisindeki harfleri tahmin etme;  

 geri dönüş, anlamı oluşturmak için daha önceden okunan kelimelere geri dönerek göz 

atma;  

 satırlar arası geçiş.  

Ses duyumu sistematik olarak şu görevlerle ilişkilidir:  

 kelime içerisindeki tüm sesleri tanıma;  

 cümle içerisindeki kelimeleri tanıma;  

 kelime içerisindeki sesin yerini analiz etme;  

 hecelere ayırma;  

 harflerin sembollerinden ilgili sese uygun geçişi sağlama  

“Amcam ve halamlar bana okumayı öğretmeye çalıştılar. 
Okumayı öğretmeyi başaramadıkları ve okuma yazmayı 
bilen çocuklardan yaşça daha büyük olduğum için  kara 
kara düşünmeye başladılar.” 

William Butler Yeats  
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Okuma becerilerinin gelişimi için en önemli iç koşullar:  

 

Göz kaslarının koordinasyonu  Uzamsal uyum ve yapılandırma 
   

Hareket algılama işlevi  Bütünsel zeka düzeyi 
   

Görsel hareket koordinasyonu  Duygusal gelişim 
   

Telaffuz  Psiko-sosyal gelişim 

 

Okumayı öğrenmenin eşitli yolları vardır, her bir yöntemin kendine göre avantajları ve 

dezavantajları bulunmaktadır: 

IV.1.1-Fonetik analiz-sentez yöntemi (FAS) okuma ve yazma öğretiminde kullanılan en 

yayın yöntemdir. Kelimeleri bütün olarak okumaya geçmeden önce harfleri öğrenme ve tanıma 

ve  harf sembolleri ile sesleri ilişkilendirme üzerine odaklanır. (Barbulescu G., Besliu D., 2009). 

Bu süreç aşağıdaki varsayımlara dayanmaktadır:  

 Türkçede yazma sese dayalı bir süreçtir;  

 Süreç konuşma içerisinden bir cümle alınması, kelimelerinin analiz edilmesi, hecelere 

ayrıştırma, sonrasında hece içerisindeki seslerin analizi yöntemini içerir(analitik süreç); 

sonrasında bu süreç tersinden işletilir; sesten heceye, kelimeye ve cümleye doğru geçiş 

yapılır(sentez yöntemi). 

Bu metotla ilgili olarak birkaç kademe bulunmaktadır:  

 bir diyaloga resim, model gibi çeşitli görseller gösterilerek başlanır;  

 öğretilecek yeni bir sesi içeren kelime cümle içerisinden alınır;  

 kelimeyi oluşturan seslerin anlaşılabilmesi için kelime hecelere ayrılır;  

 öğretilmek istenen yeni ses heceler içerisinden ayrılır;  

 öğretim süreç bu yeni sesi içeren diğer kelime örnekleri ile desteklenir;  

 bu sesle ilgili olan harf üzerinde durulur (harfler seslerin yazılı sembolleridir);  

 harf ders kitabı içerisinden ya da gazete, dergi gibi diğer kaynaklardan faydalanılarak 

tanıtılır;  

 öğrenilen harfler tarafından kelimeler yapılır;  
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 diyalog ders kitabında yeralan görseller yoluyla yürütülür;  

 kelime okumaları önce hece hece sonra bütün olarak gerçekleştirilir;  

 okuduğunu anlamayı sağlamak için kısa diyaloglar okunur;  

 öğretmen örnek olarak bazı paragraflar okur;  

 sonrasında bu yazı öğrenciye okutulur;  

 yazının içeriğinin anlaşılması için destekleyici sorular sorulur;  

 

IV.1.2 Bütüncül Yöntem 1930'lu yıllardan bu yana kullanılan bir yöntemdir. Kelimelerin 

ezberletilmesi yöntemine dayanır. Çeşitli resimli kartlarla kelimelerin eşleştirilmesi yöntemi ile 

ezberleme gerçekleştirilir. Çocuk yeterli sayıda kelimeyi ezberlediği zaman kitap okumaya 

geçirilir. Bu yöntemde genellikle resimli kitaplar kullanılır. Basit ve açık görseller çocuğun 

kelime ile bağlantı kurmasını kolaylaştırmaktadır.  

Yarı bütüncül yöntem, yeni bir yöntem olan bu öğretim tarzı Fonetik analiz-sentez 

yöntemi ile bütüncül yöntemin bir karışımıdır. Avustralya Eğitim, Bilim ve Terbiye Dairesi 

tarafından 2005 yılında yapılan bir çalışmada okuma edinimine aşağıdaki yollar vasıtasıyla 

yaklaşmanın verimliliğini:  

 fonetik (harfler ve sesler arasındaki ilişki);  

 seslerin ayırımına varmak (sesleri tanımlayabilme ve kullanabilme yeterliliği);  

 kelime bilgisi (yeni kelimeleri anlayabilme);  

 okuduğunu anlama.  

Yarı bütüncül veya karma yöntem çoğunlukla İskoçya ve Belçika'da kullanılan bir 

yöntemdir. (Seymour and collaborators, 2003). Bir yandan harfler ve heceler üzerinde çalışırken 

diğer yandan aralarında biçimsel veya ses olarak benzerlik bulunan bir dizi kelime grubunu 

öğrenmeyi gerektiren bir yaklaşımdır. Öğrenci aynı anda hem harf ve heceleri çözümlemeye 

çalışır hem de kelime ve cümle ezberlemeleri gerçekleştirir. 

 

IV.1.3 Borel – Maisonny Yöntemi Fransa'da geliştirilmiş ve jestler (el, yüz, vücut 

hareketler)  ile öğrenme üzerine kurulmuştur. Öğrenciler her harfi öğrenirken onlardan o harf için 

belirlenmiş jesti yapmaları istenerek hareket hafızasının öğrenmeyi desteklemesi beklenmektedir.  

Bu yöntem önceden duyma özürlü öğrencilerin eğitiminde kullanılan bir yöntemden yola çıkrak 

geliştirilmiştir.  
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IV.1.4  Montessori Yöntemi bilginin dokunma, duyma, görme ve hareket gibi öğrenme 

yollarının her birini kullanarak öğrenilmesi üzerine dayanır. Bu yöntemin en önemli ayırıcı 

özelliği öğrencilerin eğitim sürecine bahsedilen aktiviteler yoluyla aktif olarak katılmasıdır.  

(Dobra, S., Stoicescu, D., 2005, p. 22).  

 

IV.1.5 Freinet Doğal Öğrenim Yöntemi serbest metin tekniği ile öğrenmedir. Çocuk 

günlük hayatında yaşadığı kısa tecrübelerini anlatır. Öğretmen bu sözlü anlatımları yazar ve 

sınıfa gösterir. Bu anlatımlar kollektif hafızayı temsil etmektedir. Bu eğitimin mantığında 

çocukların ilgileri olmayan metinleri okumak yerine kendi yaşadıkları metinleri okuyarak daha 

etkili bir eğitim ortamı oluşturmak ve ezberlemeyi ve öğrenmeyi kolaylaştırmasıdır 

Guilford tarafından yapılan bir çalışmaya göre;  

- 15 bağlantısız heceyi ezberlemek için yaklaşık 20 tekrar gereklidir;  

- 15 farklı kelime için – 8 tekrar;  

- 15 tane belirli bir mantık sıralaması ile kullanılmış kelime – sadece 3 tekrar gerektirir.  

 

IV.1.6 Decroly Öğrenme Yöntemi tecrübe edinimi üzerine dayanır. Bu yöntemde direk 

gözlemleme yapmak esastır. Çocuğun ilgisi doğrultusunda doğaya çıkılarak bazı elementler 

üzerinde çalışmalar yapılır. Bilginin öğretilmesinden ziyade gözlem ve aktiviteler yoluyla 

edinimi vardır.  

Son yapılan araştırmalara göre bu yöntem çocukların kişisel zorluklarını hesaba katmadığı 

için mutlak bir öğretim yöntemi olarak kabul edilmemektedir. (Rieben, 2003). 

  



26 

 

Okuma Becerileri Çalışmaları 

Hedef  Grup: 8-10 yaş 
Konu: „Kar Kraliçesi” 
Amaç: Okuma becerisi egzersizi – kısa kelimeler/ kısa metinler  
 

İşlevsel hedefler: 

 Kış mevsimi ile ilgili kelimeleri öğrenme; 
 Edebi bir metnin içeriğini analiz etme, metindeki karakterlerle ilgili mantıksal ifade 

gerçekleri anlama;  
 Mantıklı ve doğru cümleleri formule etme;  
 Kar Kraliçesinin özelliklerini gruplama;  
 Metnin ana fikri ile ilgili kişisel düşünceleri ifade etme, farklı kazanımlar arasında 

bağlantılar kurma; 
 Kişisel düşünceleri savunabilmek için yeni öğrenilen bilgileri kullanma.  

Öğretim yolları: 

Yöntem ve stratejiler: açıklama, keşif, konuşma, sözlü ve yazılı egzersizler, beyin fırtınası, zar 
atma yöntemi, küme yöntemi, ders haritası; 

Öğretim araçları: 7 çeşit çalışma kağıdı, bilgisayar, hikayeyi sunan Power Point sunumu, karton 
zar, renkli ve siyah. 

Süre: 50 dakika 

Yer : Sınıf 
 

Öğretim Planı 

 Organizasyon: 
Etkili bir aktivite için ortamı hazırlayın  

 Öğrencilerin aktivite öncesi hazır bulunuşluklarını arttırmak için: 
Beyin fırtınası yöntemini kullanın, kış kelimesinden başlayarak cümle tamamlama yaptırın: „Kış 
deyince ............. aklıma gelir.”. (Ek 1) 

Daha sonra, öğretmen öğrencilerin verdiği cevapları okur ve en uygunlarını seçer.  

Öğrencilere Pamuk Prensesin bulunduğu bir görsel gösterilir ve kış ile ilgili bir şiir okunur. (Ek  
2) 

Öğretmen öğrencilerin anlayacağı şekilde konuyu sunar ve dersin hedeflerini açıklar  
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Metnin başlığı ve yazarının ismi tahtaya yazılmalıdır.  

Öğretmen yazarın biyografisini öğrencilere tanıtır. Eserlerinden örnekler verir.  (Ek 3) 

Daha önceden hazırlanmış power point sunusu gösterilir. Öğrencilerden role-play yaparak 
hikayeyi canlandırmaları istenir. (Ek 4) Yeni öğrenilen kelimelerin anlamları açıklanır. 

Sonrasında öğrencilerden zar atmaları istenir. İkili olarak çalışarak gelen zar numarasındaki  
görevi yapmaları istenir.  (Ek 5) 

1-Tanımla 

2-Karşılaştır  

3-İlişkilendir  

4-Analiz et 

5-Uygula  

6-Doğrula 

  

Öğrencilerden Kar Kraliçesinin özellikleri ile ilgili akıllarına gelen şeyleri söylemeleri istenir. 
Öğretmen bunları (Ek 6) daki şekliyle tahtaya yazar. Öğrencilerden bir önceki söylenen ifade ile 
ve ana konu ile bağlantılı ifadeler söylemeleri istenir.  

Daha sonrasında öğrencilerden fikirleri bir araya getirerek özetlemeleri istenir.– Özet Yöntemi 
(Ek 7)   

Değerlendirme  

Öğretmen öğrencileri fikirlerini paylaştıkları ve aktivitede yer aldıkları için tebrik eder. Bir 
dahaki ders için onları ödevlendirir:  

- Bu tarz peri masalları yaşamaya devam eder mi yoksa bilgisayar oyunları sonunda 
peri masallarını yok mu edecek? 
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Hikayenin kısa bir özetidir hazırlıklarınızı yaparken hikayenin tamamından yaralanmanız önerilir. 

  

KAR KRALİÇESİ 
Evvel zaman içinde uzaklarda büyük bir kentte iki küçük çocuk varmış. Bunlar birbirleriyle arkadaşmış. 

Ancak birbirlerini kardeş gibi severlermiş. Erkeğin adı Kay, kızın adı Gerda imiş. Bunlar sürekli birlikte oynar, 
hiç ayrılmazlarmış. Gerda’nın bir de büyükannesi varmış. Büyük annesi çok sayıda masal bilir, sırası geldikçe 
anlatırmış. Bir gün Kay ve Gerda oynarken büyükanne onları yanına çağırıp: 

- Çocuklar bugün size yeni bir masalım var. İsterseniz 
gelin anlatayım, demiş. Çocuklar büyükannenin yanına koşup. Can kulağıyla masalı dinlemeye 

başlamışlar. Büyükanne çocuklara kışın her tarafı kaplayan bembeyaz örtüsüyle ünlü Karlar Kraliçesi’nin 
masalını anlatmış. Çocuklar büyükannenin anlattığı masalı dinlemişler daha sonra yatıp uyumuşlar. 

Ertesi gün her taraf karlarla bembeyaz kaplı imiş. Çocuklar sokaklara dökülüp başlamışlar kızaklarla 
kaymaya. O sırada oradan kocaman bir kızağın geçtiğini görmüşler. Kızağı bir düzine beyaz geyik 
çekmekteymiş. Çocuklar hemen bu büyük kızağın arkasına takılmışlar. Bir süre kaydıktan sonra çocukların çoğu 
kızağı bırakıp geri dönmüşler. Yalnız Kay, kızağı bırakmamış. Bu arada kentten de oldukça uzaklaşmış 
olduğunun farkında değilmiş. En sonunda kızak kendiliğinden durmuş. Kızaktan bembeyaz pelerini içerisinde 
Karlar Kraliçesi inmesin mi? Kay, Karlar Kraliçesinin büyükannenin masalında dinlediği kraliçe olduğunu 
anlamış. Karlar Kraliçesi Kay’a: 

- Çok üşümüşsün gel yanıma otur, demiş. Kay, Karlar 
Kraliçesi’nin yanına oturup onun verdiği pelerine sarılmış. Bir anda üşümesi geçmiş. Karlar Kraliçesi de 

yanında uyuyakalan çocuğu alıp şatosuna götürmüş. Meğer Karlar Kraliçesi yakaladığı çocukları şatosuna 
götürüp buzla kaplarmış. Kay’ı da bu şekilde buzdan bir heykelcik yapıvermiş. 

Kentte ise Kay’dan uzun süre haber alamayan Gerda, arkadaşını aramaya koyulmuş. Karlarla kaplı ormana 
doğru yürümüş. Ormanda arkadaşını ararken küçük bir kulübeye rastlamış. Kulübeye yaklaşınca kapıyı ihtiyar 
bir kadın açmış. Bu kadın oralarda yaptığı iyiliklerle tanınan bir büyücüymüş. Kıza, “Ne için geldiğini biliyorum 
yavrucuğum, arkadaşın Kay’ı arıyorsun. Bakalım bahçede duran karga arkadaşının yerini biliyor mu?” diyerek 
Gerda’yı arka bahçeye götürmüş. Bahçede gerçekten de bir karga dalda bekliyormuş. Kargaya Kay’ın nerede 
olduğunu sormuşlar. Karga da onlara: 

- Kay’ın nerede olduğunu ancak ormanda yaşayan küçük kız bilebilir, demiş. Bunun üzerine Gerda, yaşlı 
kadından izin isteyip yoluna devam etmiş. Ormanın derinliklerinde dolaşırken mini mini, çok güzel bir kulübe 
görmüş. Kulübenin kapısı açılmış. İçeriden kara karganın bahsettiği küçük kız çıkmış. Gerda’ya: 

- Hoşgeldin, ben de senin gelmeni bekliyordum, demiş. Gerda’yı içeri alıp ateşin başına oturtmuş. Ona 
getirdiği yiyeceklerden vermiş. Daha sonra birlikte uyumuşlar. Sabah olunca, küçük kız Gerda’yı kulübenin 
yanındaki samanlığa götürmüş. İçeride güvercinlerle, geyikler varmış. Güvercinler ötmeye başlamışlar. Küçük 
kız güvercinlerin dilinden anlıyormuş. Gerda’ya güvercinlerin ne demek istediğini anlatmış. 

- Güvercinler, Kay’ı Karlar Kraliçesi’nin kaçırdığını, onu şatosunda hapsettiğini, oraya nasıl gidileceğini 
geyiklerin bildiğini, söylüyorlar, demiş.  

Bunun üzerine yola çıkmak için hazırlık yapmışlar. Geyikleri kızağa bağlamışlar. Gerda küçük kıza, 
kendisine yardımda bulunduğu için teşekkür etmiş. Birbirlerine el sallamışlar. Gerda geyiklerin çektiği kızakla 
yola çıkmış. Günlerce yol almışlar. Dünyanın en kuzey ucuna, bembeyaz kar örtüsünden başka hiçbir şeyin 
görülmediği diyarlara varmışlar. Sürekli, lapa lapa kar yağmaktaymış. Geyikler bir süre daha gittikten sonra 
bembeyaz bir şatonun kapısının önünde durmuşlar. Gerda, Karlar Kraliçesi’nin şatosuna geldiklerini anlamış. 
İçeriye girmiş. Şatonun içerisi de dışı gibi beyazmış. Gerda, şatonun içerisinde yürümeye başlamış. Bir yandan 
da Kay’a seslenmekteymiş. Şatoda kendi sesinin yankısından başka ses yokmuş. Gerda, buzdan bir kapı görmüş. 
Kapıyı açmış içeriye bakmış. Odanın ortasında Kay’ı donmuş bir şekilde bulmuş. Sanki buzdan bir heykelcik 
gibiymiş. Gerda, Kay’ın ölmüş olduğunu zannederek başlamış ağlamaya. O kadar çok ağlamış ki gözünden akan 
yaşlar yere dökülmeye başlamış. O anda bir mucize gerçekleşmiş. Gerda’nın gözlerinden akan yaşlar, 
dondurulmuş Kay’ı eritmeye başlamış. Üzerini kaplayan buzların erimesiyle Kay kendine gelip konuşmaya 
başlamış. 

- Gerda, seni gördüğüme çok sevindim, demiş. Gerda da Kay’ın ölmediğine çok sevinmiş. Kay, Karlar 
Kraliçesi’nin şatodan ayrıldığını fakat her an geri gelebileceğini söylemiş. Hemen şatodan çıkıp geyiklerin 
çektiği kızağa binmişler. Kuzey ülkesinden ayrılmışlar. Evlerine geri dönmüşler. Yaşadıkları bu heyecan verici 
serüveni ikisi de unutamıyormuş. Artık evlerinden fazla uzaklaşmamaya ve sadece büyükannenin masallarını 
dinlemeye karar vermişler. 
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Ek 1   

Beyin Fırtınası: 

„Kış kelimesi bana ........ hatırlatır”. 
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Ek 2 

     Kar Kraliçesi 

                                                                                

 

Ek 3 

Hans Christian Andersen 

 

 

 

 

 

Yazarın çocukluğunu 

 geçirdiği ev 
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Ek 4 
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Ek 5 

Zar Atma Yöntemi  

 1. Tanımla: 

  a. Kar Kraliçesini Tanımlayın! 

 

 

  b. Kar taneleri neye benziyor ? 

 

  

2. Kış ve Yazı Karşılaştırın:   

               

  Farklar     Benzerlikler   Farklar         

 

3. İlişkilendirme:  

Aynı anlama gelen kelimeler: 

            pencere  ışıldamak 

            kraliçe   imparatoriçe 

            tipi   cam 

          parıldamak  kar fırtınası 

Zıt anlama gelen kelimeler: 

      Hareket etmek        erimek 

      çirkin   güzel 

      donmak              durmak 

      karanlık                         aydınlık 
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4. Analiz: 

Doğru cevabı işaretleyiniz:   

“Parıldayan gümüş çiçekler pencerede salınıyordu” ne demektir: 

a) donan çiçekler beyaza dönmüştü ve güneş ışığı altında parlıyordu;  
b) penceredeki donmuş çiçekler becerikli bir insan eliyle yapılmış bir süs gibiydi; 
c) kar taneleri cama yapışmıştı.  

 
“ Kar Kraliçesi”  

a) Üstün güçlere sahip bir kraliçedir  
b) kar tanelerinin lideridir 
c) kraliçe arıya benzer  

 
Metin: 

a) bir peri masalıdır; 
b) kış mevsimini tanımlayan bir yazıdır.  

 
  5. Uygulama: 
 Kar tanesi, kraliçe, kış kelimelerini kullanarak yeni cümleler oluşturun. Her cümlede şu 
noktalama işaretlerinden birini kullanın. (.), (?), (!). 
 

 

 6. Doğrulama: 
 Kay nasıl tekrar konuşmaya başlamış  
____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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Ek 6  
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Ek 7 

Metinde geçen aşağıdaki resimlerin isimlerini 

yazınız: 

         

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Aşağıdaki resimlerdeki karakterler 

kime aittir:  

           

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Boşlukları doldurunuz: 

1. Çocuklar sokaklara dökülüp başlamışlar 

.......................... kaymaya.  

2. Bakalım bahçede duran ..................arkadaşının 

yerini biliyor mu? 

3. Ormanın derinliklerinde dolaşırken mini mini, 

çok güzel bir ...................... görmüş 

 

Aynı anlama gelen kelimeleri eşleştirin: 

büyümek                           imparatoriçe  

kraliçe                               kocaman olmak 

pencere                              ışıldamak  

parıldamak                        ürkmek 

korkmak                            cam 

büyükanne                         nine 

 

 

  



36 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

  

„Disleksili bireylerin birçok yeteneği 
olmasına rağmen bunların içerisinde 
okuma ve yazma yeteneğini sayamıyoruz” 
John Stein, Nöro-psikoloji Profesörü, 
Oxford Universitesi, İngiltere   
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Büyük R harfinin ve seslerin öğretimi etkinliği  

 

Hedef Kitle: 6-7 yaş 
Amaç: 

  Sesler ve büyük R harfinin öğretimi 
 Sesleri ve kelimelerin ilk harflerini tanıma; 
 Kelimeleri heceleme; 
 Kelimelerdeki hece sayısını sayabilme; 
 R ile başlayan kelimeler türetebilme; 
 Verilen bir kelimedeki R harfini tanıyabilme; 
 Yeni oluşturulmuş kelimeleri ve cümleleri okuyabilme;  
 Her kelimeyi cümle içerisinde doğru yerine koyabilme; 
 R harfi ile başlayan kelimelerin çoğullarını yapabilme.  

Öğretim Yöntemleri: 
Yöntem ve Stratejiler: konuşma, açıklama, modelleme, gösterme, gözlem, didaktik oyun, 
Fonetik, analiz ve sentez yöntemi. 
Öğretim Materyalleri: Çekingen cücenin resmi,”Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler hikayesi R 
harfi ile başlayan kelimelerin görselleri, renkli kalem, çalışma kağıdı, kil, mıknatıslı harfler. 
Çalışma Türü: Grup Çalışması 
Süre: 50 dakika 

 

Etkinlik Basamakları 

 Organizasyon: 
-Öğretmen etkinlik için gerekli malzemeleri ve sınıf ortamını hazırlar. 

 Hazır bulunuşluk düzeyinin artırılması için : 

 Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler Masalından bazı karakterlerin görsellerini göstererek 
öğrencilere tanıyıp tanımadıkları sorulur ve kısaca bahsedilir. 
 

 
 
 

 Öğretmen öğrencilere bugün ses kavramını ve büyük R harfini öğreneceklerini ve yeni 
kelimeler okuyup yazacaklarını söyler. 
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-Öğretmen öğrencilere bazı görseller gösterir bunlardan bir kısmı R ile başlamalıdır; 
- R harfinin yazılışını tahtada yazarak gösterir; 
-Öğrencilerden hangi nesnenin R harfi ile başladığını tahmin etmelerini ister; 
-Daha sonra öğrencilere R harfinin yazımı le ilgili alıştırmalar yaptırır;  
  
 
Alıştırma 1 : 

Ek Bölümündeki 1. aktiviteyi yaptırınız. 

Alıştırma 2 : 

Ek Bölümündeki 2. aktiviteyi yaptırınız. 

Alıştırma 3 : 

Ek Bölümündeki 3. aktiviteyi yaptırınız. 

Alıştırma 4 : 

Ek Bölümündeki 4. aktiviteyi yaptırınız. 

 

 

 

 

 

 

Değerlendirme: 
 Öğrenciler mıknatıslı harfleri kullanarak yeni kelimeler oluştururlar ( A-RI, SA-RI, KÜ-

RE, RA-NA, RA-MA, REY-NA, RO-RO, KU-RU) 
 Yeni oluşturulan kelimeleri okumaları istenir. 
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1. 
 a) Harfi boyayınız. 
 
 
 
 b) Aşağıdaki kelimeler içinde R harfini 
işaretleyiniz. 
RAMAZANDA RİZELİ REMZİ RÜKÜŞ 
RÜMEYSA’YA RASTLAMIŞ.  
 RIFKI’YLA RIZA RIHTIMDA RIZKLARINI 
ARADILAR. 
 ROMANYALI ROMANTİK ROMANCI ROZA, 
ROMA’DA ROMANTİK RÔL OYNADI 

c) Yukarıdaki cümlelerde R harfi kaç kez 
kullanılmıştır. Aşağıdaki kutucuğa yazınız. 

                   

2. 

Aşağıdaki hecelerden kelimeler oluşturarak 
kutucuklara yazınız :  

 

                                             

                                                  

                                                             

3.  
 RÜZGAR-RÜYA-RAHAT kelimelerini kullanarak 
bir metin yazınız:  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

4. 
a) Karışık verilen kelimelerden düzgün bir cümle 
oluşturun.Aşağıdaki daireler içerisine numaralayın 
b) Yeni oluşturduğunuz cümleyi aşağıya yazınız.  
 
 a) GÖRDÜM(1) RÜYADA(2) ROMA'YI(3) 

      

 

b)________________________________ 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

YA 

Rİ CA 

GAR 

RÜZ RÜ 
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m-n Harflerini Ayırma Etkinliği    

 

Hedef: 7-8 yaş     
Konu: ,,Yaramaz harfler m ve n”  
Amaç: Küçük m-n harflerinin ses ve yazımlarını ayırt etme;  
Öğretim Yöntemleri: 
Öğretim Yöntemi ve Stratejileri: konuşma,açıklama, modellleme, gösterme, gözlem, didaktik 
oyun, fonetik, analiz-sentez yöntemi;  
Öğretim Materyalleri: küçük bir kova, renkli kağıtlardan kesilmiş harfler, bir kutu, resimli 
kartlar,oyun hamuru. 
Çalışma Türü: Grup Çalışması 
Süre: 50 dakika 

Uygulama Basamakları 

 Organizasyon: 
-Öğretmen etkinlik için gerekli malzemeleri ve sınıf ortamını hazırlar. 

 Hazır Bulunuşluk Düzeyini Arttırma: 
- Öğretmen öğrencilerle birlikte „Tin tin tini mini hanım ” şarkısını söyler: 

Şeftali ağaçları 
Türlü çiçek başları 
Yaktı yandırdı beni 
Yarin hilal kaşları 

Tin tin tini mini hanım 
Seni seviyor canım 

Bahçelerde kereviz 
Biz kereviz yemeyiz 
Bize Sinoplu derler 
Biz güzeli severiz 

Tin tin tini mini hanım 
Seni seviyor canım 

Bahçelerde idrişah 
Boyu uzun kendi şah 
İki gönül bir olsa 
Ayıramaz padişah 

Tin tin tini mini hanım 
Seni seviyor canım 

 
Didaktik Oyun “Doğru harfleri seçelim”: 

Bir kovanın içerisine renkli kağıtlardan her bir harften 2-3 adet kestiğiniz m, n, ve çeşitli  harfleri  
koyun. Öğrencilerden sadece m, n harflerini seçerek masanın üzerine koymalarını isteyin. 
 Didaktik Oyun “Hamurdan Harf Yapalım”: 

Öğretmenin yardımı ile her öğrenci oyun hamurları ile aşağıdaki harler gibi harfler yaparak beyaz 

bir kağıt üzerine yapıştırırlar                                                                 
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Didaktik Oyun “Bul ve Doğru Yere Koy!” 

Daha önceden hazırladığınız üzerinde m-n harfleri ile başlayan nesnelerin resimleri olan kartları 
bir kutu içerisine koyun. Öğrencilerden  kartlardan almalarını ve hangi harfle başlıyorsa onun 
bulunduğu hamurdan yapılmış harflerin tarafına koymalarını isteyin. M-N ile başlamayan 
resimleri ile ayrı bir tarafta toplamalarını isteyin. 

Araba, Mum, Nar, Nota, Eşek, Masa, Kum, Nehir, Merdiven, Ceviz  

                               

       Araba               Nar               Nehir                  Ceviz         

                        

    Namaz  Nota         Eşek             Mum 

 

                           

   Masa           Kum                Merdiven 
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Etkinlik  

-Aşağıdaki çalışmada öğrencilerden m-n ile başlayan kelimelerdeki eksik harfleri tamamlamalarını 
isteyiniz.  

Etkinlik  
 

   

....akas ...azar boncuğu ....ane 

   

  
 

....inare ....aylon torba ....ağara 

   

 
 

 

....aske ....ota ....ot defteri 

 
 

  

 

 

 

 .....inibüs  
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MODÜL 2 
TEMEL SOSYAL YAŞAM 

BECERİLERİ 
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V. Sosyal Yaşam Becerileri 

 

V.1 Giriş 

Engeli olan ya da olmayan tüm bireylerin, toplumda uyum içinde yaşayabilmeleri, sahip oldukları 
sosyal becerilerle yakından ilişkilidir. Sosyal yaşam becerileri; bireyin topluma uyumunu, 
toplumla bütünleşmesini, yaşıtları ve diğerleriyle etkileşimini ve iletişimini sağlar. Aynı zamanda 
akademik becerilerin gelişimini destekler. 

 Sosyal beceriler; genellikle diğer bireylerin gözlenmesi, gözlenen davranışların model 
alınması ve taklit edilmesiyle kazanılmakta; çevreden alınan geribildirimlerle kalıcı hale 
gelmektedir. 

 Günümüzde birçok gelişmiş ülkede, sosyal yaşam becerilerinin önemi kabul edilmekte ve 
eğitim programlarında sosyal beceri öğretimine yer verilmektedir. 

Öğrenme güçlüğü çeken bir çok kişinin sosyal yönlerinde de eksiklikler gözlenmektedir. Çünkü 
temel yaşam becerilerini kazanmak ve sosyalleşmek belirli bir zihni yeterlilik ve birikim 
gerektirmektedir.  

Sosyal becerilerin kazanılması  kişilerin  iş, okul, şahsi ilişkiler gibi sosyal ortamlarda doğru 
davranmalarını sağlar. Doğru sosyal yaşam becerilerine örnek olarak şunlar verilebilir: 

 Bulunduğu farklı ortamların gereğine uygun olarak giyinme; 
 Farklı sosyal ortamlarda doğru etkileşime girebilmek; 
 İletişim esnasında ne zaman göz teması kurup , ne zaman gözlerini kaçırması gerektiğini 

bilmek; 
 Hangi durumlarda ne tür bir fiziksel temasa geçileceğini bilmek (örn:tokalaşma, sarılma); 
 Konuşmayı kibarca başlatıp kibarca bitirebilme; 
 Gerektiği hallerde konuşmayı kısaca kesebilme; 
 Sözsüz iletişimler kurabilme ve bu iletişimi anlayabilme; 
 Aşağılama, küfür, dedikodu gibi konuşmaların arasındaki farkları ayırt edebilme; 
 Duygularını ifade edebilme ve karşıdakilerin duygularına saygı gösterebilme. 

 

“Disleksi içine kısıldığınız ve hiçbirşey yapamayacağınız bir 
kapan değildir. Aksine farklı öğrenmeyi sağlayan bir fırsat 
ve imkandır.Sadece farklı şekilde işleyen sihirli bir beyniniz 
var. Bu halinizin sizi geri bırakmasına izin vermeyin.” York 
Prensesi Beatrice 
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V.2 Öğretmen İçin Bilgilendirme Notu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

  

ÖZ FARDINDALIK : Bir duygunun ve duygu ile 
ilgili düşüncelerin farkında olma becerisidir. Öz 
farkındalığa sahip olan çocuklar duygularını 
denetleme ve olumsuz duyguları hızlı bir şekilde 
tanıma konusunu da daha başarılıdırlar. Duyguları 
hakkında rahatlıkla konuşabilirler. 

 

EMPATİ : Kendini karışandaki insanın yerine 
koyma, olayı ya da sonunu o insanın gözüyle 
görebilme ve edindiği izlemini o insana iletebilme 
becerisi. Empati becerisi gelişen çocukların 
saldırganlık eğilimi azalır – yapılan araştırmalar: 
yüksek düzeyde empatik becerilere sahip 
öğrencilerin okullarda en popüler, en uyumlu, en 
yüksek performans gösteren öğrenciler olduğunu 
göstermektedir. 

 
ÇATIŞMA / PROBLEM ÇÖZME : Bir sorunu 
çözmek için önceki yaşantılar aracılığı ile öğrenilen 
kuralların basit biçimde ötesine giderek yeni çözüm 
yolları bulabilme. Çocuklar: öğrenci kulüpleri, spor 
takımları ve proje çalışma grupları halinde, ortak bir 
amaca ulaşmak için bir arada çalıştıklarında çatışma 
problem çözme becerilerinin gelişme kolaylaşacaktır. 

 

STRESLE BAŞA ÇIKMA : Stres yaratan durumlarla 
uğraşma süreci. Kısa ve uzun dönemde gözlenebilen 
stres etkileri vardır. Kısa dönemde kan basıncında 
artış, endişe, kırgınlık, dikkati toplayamama gibi 
rahatsızlıklara neden olabilir. 
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İLETİŞİM BECERİLERİ : Saygıyı ve empatiyi 
temel olarak etkin dinleyebilme ve uygun bir 
biçimde kendini açma, duygu ve düşüncelerini ben 
dili ile anlatmaktır. Çocuklarda bulunması gereken 
en önemli iletişim becerileri: çatışma çözme, empatik 
iletişim, aktif dinleme, sözsüz mesajlar anlama, ben 
dili kullanarak mesaj gönderme, öfke kontrolü, 
başkalarının duygularını anlama ve grup ortamında 
işbirliği içinde çalışma gibi becerilerdir. 

 

DUYGULARI YÖNETMEK : Duygu ve düşünceleri 
kontrol edebilme, olumlu amaçlar için 
yönlendirebilme. Çocuğun duygularının farkında 
olması, davranışlarını daha iyi kontrol etmelerine 
önemli katkı sağlar. 

 

KARAR VERME BECERİLERİ : Kişinin çok sayıda 
alternatifler belirlediği, değerlendirdiği ve birisini 
alternatiflerden uygulamak için seçtiği aşamalar 
bütünü, sürekli eleştirilen, katı bir disiplin anlayışıyla 
yetiştirilen çocuklar karar vermede zorluk çeker. 

 

GRUPLA ÇALIŞMA VE İŞBİRLİĞİ : Ortak bir 
amaç için bir araya gelme ve birlikte çalışma. Bir 
gruba ait olma duygusu çocuk için oldukça 
rahatlatıcıdır. Ayrıca başarıya ulaşma duygusu bir 
grupla çalışılarak tatmin edilebilir. 
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V.3 Empatik Beceri Etkinliği 

 

 

 

Etkinlik 1 

Amaç     : Sözlü ya sözsüz ipuçlarına dayanarak duyguları tanıma  
Materyal : Küçük kağıt parçaları, kalem, orta büyüklükte boş bir kutu 
Süre     : 40 dakika 

Uygulama Basamakları 
 Öğrencilere, her zamanki gibi bugün de birçok duygu ifadelerini kendilerinde fark ettiğini 

söyleyin 
 Başka birinin duygularını anlayabileceğiniz bir olayı anlatın. 
 (İnsanlara yardım ettiğimizde onların mutlu olduğunu, onlarla alay ettiğimizde 

öfkelendiklerini… anlayabiliriz.) 
 Öğrencilere çevrelerinde bu şekilde olumlu ve olumsuz duyguları tetikleyen olayları fark 

edip etmediklerini sorun. 
 İnsanların yüzlerine bakarak hangi duyguyu yaşadığını nasıl anlayabileceklerini sorun. 
 Bu konudaki gözlem ve düşüncelerini paylaşmalarını isteyin. 
 Paylaşım esnasında ortaya çıkan duygu sözcüklerini küçük kağıtlara yazın ve katlayarak 

kutunun içine atın. 
 Paylaşımın ardından öğrencilerin kutudan bir kağıt çekmesini ve duyguyu grup önünde 

canlandırmasın, grubun duyguyu tahmin etmesini isteyin. 
 Her canlandırmadan sonra, gruba ‘Bir insan neden böyle hissedebilir’ Bu duyguyu 

yaşadığınız bir zaman oldu mu hiç?’ sorularını sorun. 
 Öğrencilerin yaşantılarını paylaşmalarını sağlayın. 
 Etkinliğin özetini yaparak sonlandırın. 

 

KAZANIMLAR 

 Duyguları ifade eden sözcük dağarcığının gelişmesi 
 Olaylar ve duygusal tepkiler arasındaki ilişkiyi açıklayabilme becerisi 
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        Bella Thorne, Sinema Oyuncusu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“Disleksi ile yaşamayı öğrendim ve en iyisini 
gerçekleştirdim. Sürekli okudum. Disleksi tanısı 
konduğu zaman, bana cadde isimlerinden kutuların 
üzerindeki yazılara kadar her şeyi okumam söylendi. 
Ayrıca annemden restorandaki menüleri bile bana 
okutması gerektiği söylendi.Bunlar benim üzerimde 
çok işe yaradı. Şu anda okumam çok iyi ama bunu her 
gün çalışmama borçluyum.” 
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Etkinlik 2 

Amaç     : Başka insanların duygularını anlama ve tanımlama 
Materyal : Resim kağıdı, boya kalemi 
Süre     : 40 dakika 

 

UYGULAMA BASAMAKLARI 
 Öğrencilere kısa öyküler anlatacağınızı, kendilerini bu öykülerdeki kişilerin yerine 

koyarak onların sorunlarına çözüm öykülerdeki kişilerin yerine koyarak onların 
sorunlarına çözüm bulmalarını isteyin. 

  Sonra sırasıyla öyküleri okuyun ya da anlatın; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ask students about what the feelings, thoughts and perspectives of the people in the 
stories are.  (I.e. what may Melike feel like? Why does the elder girl protect Melike? What may 
Emre feel like?) 

 After receiving responses, ask students to draw a picture which describes the end of the 
either stories.  Afterwards, before finishing the activity, show each picture drawn by the students 
to the group and receive their comments about the pictures. 

 

 

  

Melikenin Sorunu 
 Dokuz yaşındaki Melike gittiği bütün okullarda öğrencilerle arkadaş olmayı 
deniyordu ve bu onun üçüncü okuluydu. Ama diğer kızlar onun eski kıyafetleriyle, dağınık 
saçlarıyla ve kirli yüzüyle dalga geçiyorlardı. Melike, babası ve iki kardeşiyle birlikte 
uzakta bir gecekondu evde yaşıyordu. Babası nerede iş bulursa oraya taşınıyorlardı. 
Gecekondu evin su tesisatı yoktu bu nedenle Melike gerektiği kadar banyo yapamıyordu. 
Okulda öğrenciler onu ‘pasaklı yetim, sokak çocuğu’ diye çağırıyorlardı. Melike de 
‘defolun buradan. Ben, beni prensesim diye çağıran babamla birlikte yaşıyorum’ diye 
cevap veriyordu. Nihayet bir gün, yaşı diğerlerinden büyük olan kız öğrencilerden biri 
diğerlerine, ‘Melike’yi rahatsız etmekten vazgeçin. O okuldaki en ünlü öğrencidir, ben 
onun fotoğrafını kafeteryanın duvar gazetesinde gördüm’ dedi. 
 

Emre Neden Konuşmuyor? 

 Diğer çocuklar dışarıda oyun oynarken, ağaçtan ya da kağıttan oyuncaklar yaparak 
eğlenirken Emre izcilere katılmayı seçmişti. Diğer erkek çocukları çoğundan daha hızlı 
koşabiliyor, topları yakalıyor ve voleyboldan ellerini daha iyi kullanabiliyordu. Ama sıra 
izci sözü verme ya da tartışma gruplarına katılmaya gelince Emre onlara katılmıyordu. Ne 
zaman konuşmayı denese kekelemeye başlıyordu. Emre genellikle cümlelerin sonunu 
getirmeden pes ediyordu. Diğer çocuklarda Emre ile alay edip gülüşüyorlardı. Emre bunu 
fark ettiğinde hiç konuşmaz oldu. İzci kampında oymak başı onu konuşması için 
cesaretlendirmeyi denedi. ‘Hadi Emre, denemeye çalış. Mükemmel olmak zorunda 
değilsin’ diyordu. Emre ise sessizce yere bakıyordu. 
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 Öykülerdeki kişilerin yaşadıkları duygu, düşünce ve bakış açılarının ne olduğunu sorun. 
(Melike ne hissetmiş olabilir? Kız öğrenci neden Melike’yi korumuş olabilir? Emre ne 
hissetmiş olabilir? Soruları da sorulabilir) 

 Yanıtları aldıktan sonra öğrencilerden öykülerin sonunu anlatan bir resim çözmelerini 
isteyin. 

 Daha sonra herbir öğrencinin öykü için yazdığı ‘sonu grupla paylaşmalarını isteyerek 
etkinliği sonlandırın 
 
Kazanımlar 

 Başka inşaların ihtiyaçlarını anlama ve açıklayabilme.  
 Başka insanları da kendileriyle benzer ya da aynı duygulara sahip olduklarını görebilme.  
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V.4 Öz-Farkındalık 

 

 

 

 

Etkinlik 1 

Amaç     : Şimdi ve gelecekte kendileri için önemli olan bir hedeflerini tanımak 
Materyal : Her öğrenci için resim kağıdı ve boya kalemleri 
Süre     : 40 dakika 
 

Uygulama Basamakları 
 Öğrencilere kendileri için önemli olan, şimdi yaptıkları ya da gelecekte yapmayı 

düşündükleri bir faaliyeti hayal etmelerini söyleyin. (Hayal ettikleri faaliyet, kişisel öz ya 
da hobileri ile ilgili olabilir) 

 Gruba 2-3 dakika süre verin 
 Hayal ettikleri faaliyeti resim kağıdına çizmelerini ve boyamaların isteyin  
 Sırasıyla her öğrencinin çizdiği resimdeki faaliyeti grupla paylaşmalarını sağlayın.  
 ‘Hayal ettiğiniz faaliyetin resmini çizmek zor muydu?’ ‘Sizin için önemli olan şeyleri 

nasıl fark ediyorsunuz?’ Bu faaliyeti gerçekleştirirken kendinizle ilgili neler öğrendiniz?’ 
sorularını sorun. 

 Öğrencilerin yaşantılarını paylaşmalarını sağlayın. 
 Etkinliğin özetini yaparak sonlandırın. 

 
Kazanımlar 

 Hoşlandıkları faaliyetlerin kendilerinde harekete geçireceği duyguları tanıyacaklar.   

 

  



52 

 

Etkinlik 2 

Amaç     : Seçtikleri faaliyet esnasında hissettikleri duyguları paylaşmak. 
Materyal : -- 
Süre     : 40 dakika 

 

Uygulama Basamakları 

Öğrencilere şu açıklamayı yapın. ‘Hepimizin yapmayı sevdiğimiz bir çok faaliyet bulunmaktadır. 
Gerçekten yaparken zevk alıp, hoşlandığımız bir faaliyeti seçip onun hakkında konuşacağız. 
Yapmaktan çok hoşlandığımız faaliyetler: resim çözmek, bisiklete binmek, bilgisayar oyunu 
oynama, yüzmek, dans etmek, maket yapmak, oyun parkına gitmek, komedi filmi izlemek gibi 
faaliyetler olabilir.’ 

 Düşünmeleri için öğrencilere 2 dk. süre verin. 
 Öğrencilerden gerçekten yapmayı sevdikleri bir şeyi anlatmalarını isteyin. 
 ‘Arkadaşlarınızın söz ettiği farklı faaliyetler nelerdir.’ 
 Bir faaliyetten hoşlanıp hoşlanmadığınızı neler belirlemektedir?’ 
 Hoşlandığımız ve hoşlanmadığımız faaliyetleri nasıl ve nerede öğreniyoruz?’ sorularını 

sorun. 
 Öğrencilerin yaşantılarını paylaşmalarını sağlayın. 

 
Kazanımlar  

 Hoşlandıkları ya da hoşlanmadıkları faaliyetlerin ve yaptıkları tercihlerin bazı duygusal 
nedenlerini ve sonuçlarını araştırabilme.   
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V.5 DUYGULARI YÖNETMEK 

 

 

Etkinlik 1 

Amaç     : Çeşitli duyguları tanımlama 
Materyal : Resim kağıdı, ince lastik, makas, boya kalemleri, yapıştırıcı 
Süre     : 40 dakika 
 

Uygulama Basamakları 
 Öğrencilere aşağıda verilen cümleleri okuyun ve cümlelerde geçen duygu sözcüklerini 

bulmalarını söyleyin; 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Öğrencilere cümleleri okuduktan sonra tanıdıkları duygu sözcüklerini belirlemelerini 
söyleyin. 

 Listede yer alan duyguları yaşamanın normal bir şey olduğunu vurgulayın. 
 Her bir sözcüğü tahtaya yazın ve aşağıdaki gibi bir liste oluşturun. 

  

1. Cansu’ya seviyorum. 
2. Birce’yi çok beğeniyorum. 
3. İrem’e kızgınım 
4. Begüm’ü sevmiyorum. 
5. Çizdiğim resimlerle gurur duyuyorum 
6. Arkadaşımın bisikletini kıskanıyorum. 
7. Sınavlardan yüksek puanlar aldığımda mutlu oluyorum. 
8. Sınavlardan düşük puanlar aldığımda üzülüyorum. 
9. Karanlıkta uyumaktan korkuyorum. 
10. Beklemediğim bir davet alınca şaşırıyorum. 
11. Çizgi film izleyince ok eğleniyorum. 
12. Doğum günlerinde heyecanlanıyorum. 
13. Oyun oynamak hoşuma gidiyor. 
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DUYGU LİSTESİ 

Mutlu 

Kızgın 

Şaşırmış 

Sıkılmış 

Sevgi dolu 

Üzgün 

Gurur duyan 

Yorgun 

Mutsuz 

Korkmuş 

Heyecanlanmış 

Şaşırmış 

Kıskanç 

Karamsar 

 
 Öğrencileri 2'li gruplara ayırın 
 Maske yapımı ile ilgili malzemeleri dağıtın 
 Listeden bir duygu seçerek, onu ifade edecek maske hazırlamaların isteyin. (Renkli 

kalemler kullanarak) 
 Duyguların aşırı ve güçlü şeklide açığa çıkması için, maskede yer alan duygu ifadesinin 

abartılı biçimde çizilebileceğini söyleyin. 
 Öğrencilere daha önce yaptığınız bir maskeyi gösterin. 
 Öğrencilerin aralarında dolaşırken maskenin göz deliğin delmede ve kenarlara lastiğin 

takılmasında yardım edin. 
 Maske yapımı bitince, maskeleri yüzlerine takmalarını isteyin. 
 Maskede gösterilen duyguyu yaşadıkları bir anıyı hatırlamaların söyleyin. 
 Rol oynama tekniğini kullanarak, bu duyguyu yaşarken söylediklerini ya da yaptıkların 

şeyleri grup karşısında sergilemelerini söyleyin 
 Bu uygulama bitince, öğrencilere maskeleri değiştirmelerini  söyleyin 
 Aynı uygulamaya bir tur daha devam edin. 
 Maskeleri panoya asın. 
 Hangi duygular kolayca ifade edilip tanımlanabiliyor? 
 Hangi duygular zor ifade ediliyor? 
 Burada duygularınızı nasıl ifade edeceğinize kim karar verdi? 
 Gerçek yaşamda duygularınızı nasıl ifade edeceğinize kim  karar veriyor sorularını sorun. 
 Öğrencilerin yaşantılarını paylaşmalarını sağlayın. 
 Etkinliğin özetini yaparak sonlandırın 
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Kazanımlar 

 Duyguları tanımlayarak ilgili olduğu sözcükle birleştirme 
 Geçmiş yaşantılarında hissettikleri duyguları hatırlama 

 

 

 

2009 Nobel Tıp Ödüllü ABD'li Moleküler Biyolog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

"Ben bir çok farklı şeyler seziyorum ve problem için sadece bir çok 

açıdan bakmamı sağlıyor.bazı becerilerimi geliştirerek bir bilim adamı 

olarak başarılı bir rol oynadığına inanıyorum, bunun dışında 

“yanlamasına düşünce” yeteneğimi bana kazandırdığını 

düşünüyorum. Bu birbiriyle bağlantısı olmayan farklı fikirleri bir 

araya getirme yeteneği diyebiliriz. Bu yeteneğimin gelişmesinde 

disleksi etkili olabilir." 
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Etkinlik 2 

Amaç     : Duyguları tanıma ve ifade etme becerisini geliştirmek 
Materyal : Olumlu-olumsuz duygu kartları / bez torba 
Süre     : 40 dakika 

 

Uygulama Basamakları 

 Üzerinde olumlu-olumsuz duyguların yazılı olduğu küçük kartlar hazırlayın. 
 Kartları tombala torbasına atın 
 Öğrencilerden sırasıyla bir kart çekmesini isteyin 
 Kartı çeken öğrenci kartı göstermeden grubun önünde bu duyguyu canlandırır. 
 Diğer öğrenciler de bu duyguyu tanımaya çalışır. 
 Duyguyu doğru tanımlayan öğrenciler ödüllendirilir 

 
Kazanımlar 

 Sözel olmayan mesajların önemini kavrar. 
 Konuşurken karşıdaki kişinin gözüne bakarak göz iletişimi kurar ve beden dilini etkili 

biçimde kullanır. 
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V.6 KARAR VERME BECERİLERİ 

 

 

 

 

Etkinlik 1 

Amaç     : Karar verme aşamasında seçenekleri tanıma 
Materyal : Poster kağıdı, boyama kalemleri, yazı tahtası 
Süre     : 40 dakika. 

 

Uygulama Basamakları 

 Öğrencilere şu açıklamayı yapın. ‘Her gün bir çok konuda sayısız kararlar veriyoruz. 
Verdiğimiz kararları uygulamamız bazen zor bazen de kolay olabilir. Şimdi size bir 
konuda zor bir karar vermek durumunda olan bir kızın öyküsünü okuyacağım. 

‘Cansu ve Gizem yakın arkadaşlar ve sınıfta yan yana oturuyorlar. Cansu matematik dersinde 
başarılıdır, Gizem ise Matematik dersini sevmiyor ve zorlanıyor. Öğretmen yarın matematik 
dersinden sınav yapacağını söyler. Gizem dersten sonra Cansu’nun yanına gelir, çok kaygılı 
görünmektedir. Cansu’ya yarınki matematik sınavında onun cevaplarında kopya çekmek 
istediğini söyler. Cansu Gizeme hiçbir şey söylemez fakat arkadaş ayrıldıktan sonra biraz korkar 
ve kaygılanır. Bu durumda yarınki matematik sınavında Cansu ne yapacağını karar vermek 
zorundadır.’ 

 Öyküyü okuduktan sonra düşünmeleri için öğrencilere 2 dk. süre verin.  

 Aşağıdaki soruları yöneltin;  

1-Cansu neden kaygılandı ve korktu? 
2-Cansu hangi konuda karar vermek zorunda? 
3-Eğer Cansu, Gizem’e izin verirse neler olabilir? 
4-Eğer Cansu, Gizem’e hayır derse neler olabilir? 
5-Eğer sen Cansu’nun yerinde olsaydın, kararını vermeden önce birisiyle konuşmak ister miydin? 
Bu kim olurdu? 

 Öğrencilere karar verme sürecinde izlenen adımları netleştirmeye başlamalarına yardımcı 
olun.  

 Adımları tahtaya yazın; 
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1-Karar ne hakkındadır?(Tanımlama) 
2-Seçeneklerinin nelerdir?(Seçenekler) 
3-Her bir seçimin sonuçları neler olabilir?(Sonuçlar) 
4-En iyi karar hangisi? (Karar verme) 
 

 Öğrencilere karar verme sürecinde izlenen adımları (yukarıda verilen) tek tek okuyun ve 
her biri hakkında tartışmalarını isteyin. 

 Tüm basamakları gözden geçirerek öğrencilere bu durumda hangi kararı vereceklerini ve 
nedenlerini sorun 

 Öğrencilerin yanıtlarını paylaşmalarını sağlayın. 
  

Kazanımlar 

 Kişisel inanış ve isteklerin kararlarını nasıl etkilediğini açıklayacaklar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Yediğim Şamarın acısı 

90′lı yıllarda, İlkokul sıralarında 47 kişilik sınıfımızda, sınıf önünde sesli 
okuma yapıldığı zamanlar. Aman Allah’ım böyle bir işkence var mı? 
Okurken kelimelerin kafasını gözünü kırıyorum. Cümlede vurgu ne gezer, 
katliam var…:) 

Yine böyle bir okumada, ıkına ıkına bir devlet büyüğümüzün hayatını 
okurken “ÖKSÜZ” yerine “ÖKÜZ” diye okuyunca yediğim okkalı bir 
şamarla birlikte bir kaç gün kendime gelememiştim. 

Kamuran Sılacı 
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Etkinlik 2 

Amaç     : Kendilerinin de katıldıkları karar verme süreçlerini tanımlayacaklar 
Materyal : -- 
Süre     : 20 dakika 

Uygulama Basamakları 

Öğrencilere şu açıklamayı yapın: ‘Bir çok zaman hepimiz karar verme sürecinin bir parçası 
olarak kararlara katılmaktayız. Bir tatil planı yapılırken, doğum gününde neler yapılacağına karar 
verilirken, birlikte gezmeye ve nerelere gidileceğine karar verirken siz de ailenizle birlikte karar 
veriyorsunuz. 

Bizi ilgilendiren bir konuda karar verirken fikirlerimizi söylemek isteriz.’ 

o Şimdi ailenizle ya da arkadaşlarınızla birlikte ortak bir grup kararına vardığınız bir 
zamanı düşünün. 

o Bu karar verme yaşantısına katıldığın zaman ne hissettin ve ne öğrendin? Sorusunu 
yöneltin 

o Öğrencilerin yaşantılarını paylaşmalarını sağlayın. 

 

 

Kazanımlar 

o Katıldıkları karar verme süreçlerinin, öğrencilere ne tür sorumluluklar yüklediğin 
açıklayacaklar. 

 

  



60 

 

V.7 STRESLE BAŞA ÇIKMA 

 

 

 

 

 

Etkinlik 1 

Amaç     : Stres kavramını tanımlamak 
Materyal : -- 
Süre     : 40 dakika 

Uygulama Basamakları 
 Öğrencilere stres’in ne olduğunu sorun. 
 Stres ile ilgili duygu ve düşüncelerini paylaşmaları için teşvik edin. 
 Öğrencilerden yanıtları aldıktan sonra stresi basit olarak tanımlayın. 
 Stres faktörlerinin herkes için farklı olduğunu belirtir. 
 Öğrencilere stresin (kişilik özellikleri vb) bireyin kendisinden, çevresindeki diğer (anne-

baba tutumları, arkadaşları vb) inşalardan, fiziksel yaşanılan yer, ulaşım vb çevreden 
kaynaklanabileceğini belirtin. 

 Öğrencilerden kendi stres kaynakları üzerine düşünmelerini isteyin. 
 Öğrencilerden kendi stres kaynaklarını paylaşmalarını isteyin. 
 Stresli durumlarda nasıl belirtiler gösterdiklerini sorun ve paylaşmaları için destek olun. 
 Öğrencilerin belirtmiş oldukları belirtileri tahtaya ‘Fiziksel Belirtiler, Duygusal Belirtiler, 

Davranışsal Belirtiler’ başlıkları altında yazın. 
 Stres belirtlerini fark etmenin stresli durumdan uzaklaşmak veya stresle başa çıkmadaki 

önemini vurgulayarak etkinliği sonlandırın. 
 
KAZANIM  

 Stres belirtilerinin farkına varabilme 

 
  

STRES:Günlük yaşamda karşılaşılan sorunların sonucu olarak hissedilen sıkıntı ya da 
zorlanma durumu 

 A state of mental tension or worry caused by problems in your daily life, work etc 
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Rick Riordan, Percy Jackson kitap serilerinin yazarı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“Disleksik çocuklar yaratıcı ve farklı düşünen çocuklardır.Öyle 
olmak zorundalar çünkü olayları diğer çocuklardan farklı şekilde 
görüyorlar.Bu çocuklar malesef okulda bazen tembel, 
motivasyonları eksik, hatta aptel olarak değerlendiriliyorlar. Hayır 
öyle değiller. Kitaplarımdak Percy'nin disleksik bir çocuk olması bu 
şartlarda yaşayan çocukları takdir etmek içindir. Farklı olmak kötü 
değildir, hatta çok yetenekli olmanın bir göstrgesidir.” 
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Etkinlik 2 

Amaç     : Stres karşısında verilen tepkileri ve nedenleri farketmek 
Materyal : Stresin belirtileri isimli yaşantı Resim kağıdı, boya kalemleri 
Süre     : 40 dakika 
 
‘Korktuğunuzda ya da büyük bir sorununuz olduğunu düşündüğünüzde, beyniniz savaşmanız ya 
da kaçmanız için vücudunuzu hazırlayan sinyaller yollamaktadır. Vücudunuzda ortaya çıkan 
fiziksel belirtiler birbirini izleyerek ortaya çıkmaya başlar. Önce adrenalin adlı kimyasal madde 
salgılanır ve vücudunuz daha hızlı çalışmaya başlar, sonra da aşağıdaki belirtiler ortaya çıkar. 

 
 

                                Göz bebekleriniz büyüyor 

 

                                                                                                                           Kaslarınız geriliyor 

 

                                 

                              Nefes alış-verişiniz hızlanıyor. 

 

 

                                                                                           Kalbiniz daha hızlı çarpmaya başlıyor 

 

 

Elleriniz soğuk soğuk terlemeye başlıyor   

 

 

                            Ayaklarınız soğuk soğuk terlemeye başlıyor                                                   
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Uygulama Basamakları 

 Öğrencilere: insanı kaygılı, öfkeli ya da üzüntülü yapan herhangi bir düşünce, durum ya 
da olayın strese neden olduğunu ve stres yaşayan insan vücudun çeşitli fizyolojik tepkiler 
verdiğini günlük hayattan örnekler vererek anlatın. 

 Öğrencilere günlük hayatlarında nelerin strese neden olduğunu sorun 
 Gergin ya da kaygılı olduklarında kendi vücutlarında ne tür belirtiler gözlemlediklerini 

sorun ve yaşantılarını grupla paylaşmalarını sağlayın. 
 Daha sonra stres yaşayan bir insanda görülen bu belirtileri yazı tahtasına listeleyin. 
 Yaşantı sayfalarını dağıtın ve yüksek sesle okuyun. 
 Öğrencilerden, stres karşısında gösterilen fiziksel belirtileri anlatan bir resim çizmelerini 

isteyin. (Ör: Büyük kaygılı göz, sıkılmış bir ağız vb) 
 Öğrencilere, stres belirtilerini çizerken karikatür tarzında ya da sembolik tarzda resimler 

çizebileceklerin söyleyin. 
 Resimler bittikten sonra birlikte inceleyin ve duvara asarak sergileyin. 
 Stres karşısında vücudunuzda ortaya çıkan belirtileri bilmek nasıl bir fayda sağlar? Bu tür 

belirtileri kontrol etmek için yapabileceğiniz şeyler nelerdir. Sorularını sorun. 

Kazanımlar  

 Stres karşısında sergiledikleri belirtileri fark edebilmesi 
 Sergiledikleri belirtileri kontrol edebilmek için ne yapabileceğini öğrenmesi 

 

 

 

 

  

„Sadece anahtarı bende olan özel bir dille doğmuş olma gibi bir 

kusurum var”. Gustave Flaubert 
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V.8 İLETİŞİM BECERİLERİ 

 

 

Etkinlik 1 

Amaç     : İletişimi tanımlamak ve iletişim becerilerini açıklamak 
Materyal : Yazı tahtası ve tebeşir 
Süre     : 40 dakika 
   

Uygulama Basamakları 
 Tahtaya “iletişim” sözcüğünü yazın. 
 İletişimi; insanlar arasında mesaj alma ve mesaj gönderme süreci olarak tanımlayın. İki 

kişi arasında kurulan sözlü iletişim sırasında her zaman bir konuşmacı ve bir dinleyici 
olduğunu belirtin. 

 İnsanların birbirleriyle iletişim kurarken hangi yöntemleri kurarken hangi yöntemleri 
kullandıklarını sorun ve yanıtları tahtaya yazın (yüz yüze konuşma, telefon, yazı, mektup 
vb) 

 Daha sonra öğrencileri 2 li olarak grubun önüne çıkarın ve belli bir konuda 3 er dk. 
karşılıklı konuşmalarını isteyin. 

 Uygulamadan sonra iletişimde dikkatli dinlemenin ve güzel konuşmanın önemini 
vurgulayın. 

 Başkalarını dikkatli dinleyen insanların nasıl davrandıklarını sorun. 
 Yazı tahtasına birlikte liste yapın. (Listede aşağıdaki becerilerin yer almasına dikkat edin.) 

 
1. Konuşan kişinin yüzüne bakmak 
2. Dikkatini konuşan kişinin söylediklerine vermek 
3. Konuşan kişinin sözünü kesmeden dinlemek 
4. Konuşan kişiye ara sıra başını sallayarak. Gülümseyerek “sonra, evet, hı hıı, çok iyi” 

gibi kısa yorumlar yaparak dinlendiğini göstermek 
 

 Daha sonra öğrencilere etkili konuşan insanların nasıl davrandıklarını sorun ve yazı 
tahtasına birlikte liste yapın. 

 
1. Konuşmadan önce ne söylemek istediğini düşünmek 
2. Duyulabilecek ses tonuyla, net ve açık bir şekilde konuşmak  
3. Diğer insanla zamanı eşit şekilde paylaşmak. 
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 Tahtaya öğrencilerin alıştırma yapma amacıyla kullanabilecekleri şu başlıkları yazın. 

 
1. Beğendiğiniz bir okul kuralını değerlendirin ve size nasıl yardımcı olduğunu anlatın. 
2. Sevmediğiniz bir okul kuralını değerlendirin ve nasıl değişmesi gerektiğini anlatın. 

 
 Öğrencileri eşleştirerek çiftler halinde oturtun. 
 A ve B  grubu olarak 2 ye ayrılmalarını söyleyin. 
 A grubu öğrencilere, yukarıda yer alan konuşma konularını eşleriyle paylaşmalarını 

söyleyin. 
 B grubu öğrencilere ilk başta dikkatli bir dinleyici olmalarını, daha sonra eşleriyle 

karşılıklı olarak konuşmaya katılmalarını söyleyin. 
 Dinleme ve konuşma için tahtaya yazdığınız kuralları hatırlatın ve bu kuralları 

uygulamalarını sağlayın. 
 Bu alıştırmadan sonra b kez B grubundaki öğrencilerin konuşma konularını değiştirirken 

tekrar paylaşmalarını ve aynı alıştırmayı yapmalarını sağlayın. 
 Alıştırma yaparken öğrencilere 2 – 4 dk. arasında konuşmaları için zaman tanıyın. 
 “Dikkatli dinlemenin kolay ya da zor yanları nelerdir” “Konuştuğun zaman seni birisi 

dikkatle dinlediğinde kendini nasıl hissediyorsun” “Dikkatli bir dinleyici olmak ne tür 
faydalar sağlar” 

 “Etkili konuşmacı olmak ne tür faydalar sağlar” sorularını sorun  
 Yaşantılarını paylaşmalarını sağlayın. 

 
Kazanımlar 
 

 Etkili dinleme ve konuşma için kuralları belirleyebilmesi 
 Dikkatli dinleme ve konuşma becerilerini sergileyebilmesi. 
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Etkinlik  2 

Amaç     : Problemler hakkında konuşmak 
Materyal : Yazı tahtası 
Süre     : 30 dakika 

Uygulama Basamakları 

 Öğrencilere aşağıdaki durumu verin ve soruyu sorun  
“Kantinde bir şey almak için sıra beklerken başka birinin sırayı beklemeden sizin 
önünüze geçtiğini fark ettiğinizde ne yaparsınız?” 

 Öğrencilerin verdikleri cevapları “girişken-pasif ve saldırgan davranış” olarak yazı 
tahtasına yazın. 

 Girişken, saldırgan ve pasif davranış hakkında kısaca bilgi verin. 
 Girişken, pasif ve saldırgan davranışları birbirinden ayıran özellikleri 

vurgulayarak oturumu sonlandırın. 

Kazanımlar 

 Girişken davranışları geliştirebilme 
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ÖĞRETMEN İÇİN NOTLAR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

Pasif Davranış: Duygu, düşünce ve isteklerini ifade etmek yerine kendine saklamayı tercih 
etme 

Saldırgan Davranış : Diğerlerinin haklarını reddetme, duygu ve düşünceleri ile 
ilgilenmeme 

Girişken Davranış: Karşıdaki kişinin hakkını göz ardı etmeden, kendi hakkını, kendi 
duygu ve düşüncelerini açıklama. 
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Caitlyn Jenner, Olimpiyat Madalyası Sahibi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

“Disleksili olmasaydım muhtemelen kupaları 
kazanamayacaktım. Okumada yaşadığım zorluk 

benim hayatta ileri gitmenin zor bir şey olduğunu 
anlamamı sağladı.Bu da spor hayatıma yansıyan 

önemli bir katkıydı. 
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V.9 GRUPLA ÇALIŞMA VE İŞBİRLİĞİ 

 
 

 
 
 

Etkinlik 1 

Amaç     : Başka insanlarla ortak faaliyette bulunmanın faydalarını anlama 
Materyal : -- 
Süre     : 20 dakika 

 

Uygulama Basamakları 

 Öğrencilere şu açıklamayı yapın: “ Hayatımızda önemli olan durumlardan biri de bir gruba 
katılmaktır. Böylelikle ortak ilgilerimiz olan insanlarla birlikte eğlenir, sevinçlerimizi ve 
üzüntülerimizi paylaşırız. Şimdi katıldığınız bir grubu düşünün. Grubun ve sizin ortaklaşa 
yapmaktan hoşlandığınız şeyleri düşünün. Bir gruba katılarak birlikte bir şeyler 
yaptığınızda neler hissediyorsunuz? 

 Öğrencilerin yaşantılarını paylaşmalarını sağlayın. 
 “İnsanlar neden bir gruba üye olurlar?” 
 “Anlattığınız grupla ilgili en çok hoşunuza giden şeyler nelerdir?” sorularını yöneltin ve 

yanıtlarını paylaşmalarını sağlayın. 
 
Kazanımlar 

 Başarılı grupların özelliklerini öğrenmek 

 

  



70 

 
Etkinlik 2 

Amaç     : Başkalarıyla işbirliği yapmanın önemini öğrenecekler 
Materyal : Yazı tahtası 
Süre     : 40 dakika 

 

Uygulama Basamakları 

 Tahtaya “işbirliği” sözcüğünü yazın ve öğrencilerin bu sözcükten ne anladıklarını sorun. 
Düşüncelerini paylaşmalarını sağlayın. 

 Daha sonra öğrencilerle ortak bir tanım yapın. 
 Öğrencilere arkadaşları ile işbirliği yaparak neleri başardıklarını ve ne hissettiklerini sorun. 
 Her öğrencinin yaşantılarını ve duygularını paylaşmalarını sağlayın. 
 İşbirliği yapmanın yararlarını tahtaya yazın ve anlatın. 

 
1- İnsanlar bir arada çalışırken zamandan tasarruf ederler. 
2- İnsanlar bir arada çalışırken. Sorun için daha yaratıcı çözüm üretirler. 
3- Daha çok eğlenirler. 
4- Daha üretken olurlar ve daha iyi iş çıkartırlar. 

 
 “Aile bireyleriyle işbirliği yapmanın yolları nelerdir?” 
 “Başka insanlarla işbirliği yapmak neden önemlidir?” 
 Sorularını sorun ve yanıtlarını paylaşmalarını sağlayın. 

 
 
Kazanımlar  
 

 İşbirliği sözcüğünü tanımlayacaklar. 
 Başkalarıyla işbirliği yaparak bir amaca ulaşmanın yararını öğrenecekler. 
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V.10 ÇATIŞMA ÇÖZME / PROBLEM ÇÖZME 

 

 

 

Etkinlik 1 

Amaç         : Olumsuz duygulardan kaynaklanan çatışmaların nasıl önlenebileceği ile ilgili 
strateji geliştirme 

Materyal : -- 
Süre     : 40 dakika 

Uygulama Basamakları 

 
 Çocuklara şu açıklamayı yapın: Bugünkü konumuz “Bir kavgaya karıştım Çünkü 

kendimi kötü hissediyordum” 
 Bu zaman zaman yaşanan bir durumdur. Kendinizi: üzgün, kaygılı ya da kötü 

hissettiğiniz bir zaman, bu duruma bağlı olarak başka biriyle tartıştınız ya da kavga 
ettiniz mi? 

 Örneğin; evde ya da okulda yaşadığınız can sıkıcı bir olay nedeniyle sinirlenmiş ve 
daha sonra tamamen ilgisiz başka birine karşı patlamış olabilirsiniz. 

 Şimdi 2 dk düşünmenizi ve böyle bir yaşantınız varsa grupla paylaşmanızı 
istiyorum. Bize kendinizi neden kötü hissettiğinizi ve kavganın neden başladığını 
anlatın. 

 Bu açıklamadan sonra öğrencilerin yaşantılarını ve duygularını paylaşın. 
 “ Kendinizi kötü hissederken nasıl davranmıştınız?” 
 “ Aranızda tartışma ya da kavga başladığında. Karşınızdaki kişi size nasıl tepki 

verdi.” 
 Sorularını sorun ve yanıtlarını paylaşmalarını sağlayın. 

Kazanımlar    

 Bir durumla ilgili duyguların. Başka duruma nasıl transfer edildiğini açıklayabilme 
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Etkinlik 2 

Amaç     : Problemlerin hayatın kaçınılmaz bir gerçeği olduğunu fark etmek 
Materyal : Yazı tahtası 
Süre     : 40 dakika 

 

Uygulama Basamakları 
 
 

 Öğrencilerle aşağıdaki bilgileri paylaşın. 

AÇIKLAMA : Problem, insanların günlük hayatlarında amaçlarına ulaşmalarını engelleyen 
her türlü durumdur. Problemsiz bir hayat düşünülemez. Örneğin zayıf aldığımız bir dersten 
geçmek için nasıl bir çalışma yolu izleyeceğimiz bizim için bir problemdir. Önemli olan 
hayatımızdır. Hayatımızdaki problemleri çözmek için girişimde bulunduğumuzda çözülürler. 

 Öğrencilere günlük hayatta karşılaştıkları problemleri ve bunları nasıl çözdüklerini 
sorun. 

 Düşünmeleri için süre verin. 
 Yanıtlarını grupla paylaşmalarını isteyin. (Onlara yardımcı olmak için basit 

problem ve çözümlerden örnekler verebilirsiniz.) 
 Problemi tanımlama ve çözüm önerileri üretmede teşvik edin. 
 Çözümün ortaya çıkaracağı olumlu durumlar kadar olumsuz durumların da 

dikkate alınması gerektiğini vurgulayarak çözüm önerilerini tahtaya yazın. 
 Öğrencilerden her problem için çözüm önerilerinden olumlu özellikleri çok ve 

öğrenciye en uygun çözümü seçmesini isteyerek etkinliği sonlandırın. 
 

Kazanımlar  
 

 Problemleri hakkında konuşur 
 Problem çözmeyi kavrar 
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MODÜL 3 

TEMEL PSİKOMOTOR 

BECERİLER 
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I. Temel Psikomotor Beceriler 

 
VI.1. Genel Bilgi  
Psikomotrisite bireylerin çevreye kolaylıkla uyumlarını sağlamak için ruhsallık ve 

motrisitenin birleşimidir. Psikomotrisite, kişinin motrisite (kasların gerilmesi (tonus), vücudun 

pozisyonu (postür) ve hareketler) ve ruhsallık (duygular, hayaller, niyetler vb.) arasındaki 

etkileşimlerinin devamlı olduğu evrensel bir yaklaşımdır.     

Yaşamın temel belirtilerinden bir tanesi harekettir. Bu, kaslar tarafından merkezi ve 

çevresel sinir sistemi ile yakın ilişki içerisinde gerçekleştirilir. Bu karmaşık sistem içerisinde 

kaslar, organizmanın dış çevrenin kalıcı değişimlerine uyumundan sorumludur Dış ve iç çevreden 

alınan bilgilere dayanarak sinir sistemi bütünleşir ve sonra sinir lifleri yoluyla kaslara iletilen 

komutlar verir. Bu komutlar sonucunda kaslar kasılır ve bu kasılmaların yorumu da yürüme olur, 

mimik olur, konuşma olur vb. Hareket belirli bir amacı olan eylemdir. Bilinci olan bir bireyin 

işidir. İnsanın motor yapısı ruhsal hatta zihinsel yapıların tümüyle çok yakın ilişkidedir. 

Psikomotrisitenin üç ana yönü bulunur;  

 kendinizle olan ilişki – reflekslere bağlı postürel koordinasyondur. Boyutsal öğeleri şunlardır; 

fiziksel aksis ve iskeletin doğru eksenlenmesi, solunumun ritmikliği ve enerjik olarak gücün 

karın bölgesinde toplanması.  

 başkalarıyla olan ilişki – maddi ego gelişimi, ilk ilişki olarak kabul edilen anne-çocuk 

örneğindeki tensel temasla başlar ve ilerleyen süreçte koruyucu kanatlarını açmış özel bir 

mevkideki yakınlardan gelen mimik, tebessüm ve seslerle devam eder.     

 çevreyle olan ilişki– anne ve çocuk arasındaki şefkat bağı ile başlar. Bu bağ içerisinde anne çocuğa 

dış dünyayı inceleme fırsatı verir. Nesneler diğer bireylerle ilişki kurmak için araç haline gelirler.  

 

Bunlar çocuğun psikomotor gelişiminin bazı önemli unsurlarıdır:  

 Tebessüm yaşamın ilk haftasında belirli bir mana taşımadan kendiliğinden gelişir. 

Anlamsızlığına rağmen anneden gelen cevap niteliğindeki bir tebessümü tetikler. Bebek 

buna cevap verir böyle devam eder ve nihayet 4-6 haftada istemli tebessüm ortaya çıkar. 

Bu mutluluğu ifade eder ve bir yetişkinin ses ve tebessümüne olan gerçek tepkiyi gösterir.  
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 Konuşma altı hafta civarında görülür. Bebek kendiliğinden mırıldanmaya başlar. Ancak 3 

aydan sonra bu mırıltı ve söylenmeler bir yetişkine cevap şekline bürür. 6-7 aylıkken 

anlamız hecelemeler olur. 9 ay civarında bebek iki heceyi birleştirip yeni sesleri tekrar 

eder. 1-1 buçuk yaş çocuk kelimeleri telaffuz eder. 2 yaşında ifadeleri söyleyebilir. 3 

yaşında birinci, ikinci, üçüncü tekil şahısları ayırabilir ve oldukça doğru ve güzel ifadeler 

kurabilir. Sonuç olarak kelime haznesi devamlı gelişir. Bu durum her bir bireyde farklı 

olur çünkü etrafındaki duydukları kelime dağarcığını etkiler.     

 

 Oyun kaçınılmaz hatta zaruri bir aktivitedir. Oyun oynamayan çocuk hasta bir çocuktur. 

Çocuklar oyunla yeni vücut hareketleri öğrenirler. Nasıl kullanacaklarını öğrenene kadar 

sürekli tekrar ederler. Çocuklar farklı şekillerde oynarlar: alır bırakır (4-6 ay); alır bilinçli 

olarak düşürür (6-7 ay); nesneleri çarpıştırır sonra üst üste koyar, çeker, doldurur veya 

süpürür. Başlarda kendi oynar ancak 2 yaştan sonra başkalarıyla oynamak ister (sosyal 

oyun). 2 yaşa girer girmez çocuk icatlar yapar, hayaller kurar, nesnelere sembolik anlamlar 

yükler. 3-4 yaşlarında korku hikâyelerine merak sarar. Rolleri ve karakterleri anlayabilir. 

Oyun onun zor durumlarla karşı karşıya bırakabilir. Böyle durumlarda yetişkinler onun 

kendi kendine çözümler üretmesine cesaretlendirmelidirler. Oyun araçları karmaşık 

olmamalı, küçük bireyin rahatlıkla ulaşabileceği - etrafını keşfetmek için faydalanabileceği 

- nesnelerden oluşmalıdır. Oynadığı oyunlar renkleri tanıyabilmesine imkân tanımalı, 

büyüklük küçüklük gibi boyutsal farkındalığını geliştirmeli, ardışıklık ve sayı mantığını 

aşılayabilmelidir. Bunları kullanabilmesi çocuğu soyut düşünerek yapabileceği işlemlere 

hazırlayacaktır. 

 

 Yetişkinlerle İlişkiler – çocuk tebessüme, vücut hareketlerine, temasa ve sese cevap verir. 

Taklit de eder. İlk kelimeleri onu kim yetiştiriyorsa onlara ait olur. Onların teması, sesi 

veya yüz ifadesi çocuğun hoşuna giden tepkiler meydana getirir. Bebek bu insanlara 

tebessüm eder, parmağıyla veya elbiseleriyle oynar. 6-9 ay arasında bebek etrafındaki 

insanları; ebeveynlerini, büyükbaba – büyükanne, amca, dayı, hala, teyze, kardeşlerini 

bilir. Annesi daima şefkat ilişkisini kurduğu ana karakter olarak kalır. 
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  Vertikal Ekilibriyum (genel motriste) – doğuşta bebeğin vücut azaları aşırı gergindir. 

Yaşamın ilk yılında, çocuk hipotoni denen adale tonusu gevşeme aşamasından geçer. 

Sonra çocuğu ayağa durduran ve yürüten ekilibriyum ortaya çıkar. 2-3 ay civarında bebek 

birisi onu tutup kaldırdığında başını dik tutabilir. 6-12 ay arasında kalkabilir ve bir şeye 

dayanabilir. 12-15 ay arasında ise kendisi yürüyebilir. 2 yaş civarında koşar, tırmanır ve 

etrafını kendisi keşfedebilir. 6 yaşında çocuk koşar, tırmanır, zıplar ve mükemmel bir 

koordinasyon sergiler.  

 

 Kavrama ve Manevra (ince metrosite) – 4 ay civarında, bebek ona verilen bir şeyi elinin 

tamamıyla kavrar. 6-7 aylıkken küçük nesneleri tam olarak kavrar. 1-2 yaş arasında çocuk 

daha karmaşık vücut hareketleri yapar ve basit yapılar kurabilir. Takip eden zamanda 

hareketleri daha da olgunlaşır. Vücudun parazit hareketleri artık görünmez. 2 yaşında bir 

yere çizilen bir çizgiyi sopayla takip edebilir ya da kâğıttaki bir çizgiyi kalemle takip 

edebilir. 3 yaş civarında çember çizebilir. 4-5 yaşlarında kare çizebilir.  

 

 Metrosite Davranış – Çocuğun motor gelişimi ve çevresinden aldığı uyarılar, çevresiyle 

olan temaslarının kalitesini ve zekâsının gelişimini belirler.  
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1-5 Arası Sayılarla İlgili Aktivite 

 

Yararlanıcılar : 5-7 yaş çocuklar 
Etki Alanı  : Bilişsel – Matematik 
Aktivitenin Adı : “Hadi 1’den 5’e sayılarla oynayalım!”  
Dersin Amacı  : Çocukların 1’den 5’e kadar çalışabilmeleri  
Yürütme Hedefleri : 

Çocuklar; 

 1’den 5’e sayıları tanıyabilecek, 
 1’den 5’e sırayla ve tersten sayabilecek, 
 1-5 sırasındaki komşu sayıları doğru bir şeklide söyleyebilecek, 
 sıradaki boş bırakılmış sayıyı tamamlayabilecek 
 sıra sayılardaki ilişkiyi kurabilecektir. 

 
Öğretim Metodu : diyalog, açıklama, gözlem, problem çözme, egzersiz, yönlendirilmiş 
keşfetme, eğitici oyunlar 
Öğretim araçları : mıknatıslı sayılar, kâğıt tahtası, kalemler, tahta mıknatısları, bireysel 
çalışma kâğıtları, sayılar olan resimler 
Gruplandırma : grup çalışması 
Süre   : 50 dakika 

 

Öğretim Senaryosu 

 Giriş: 
Öğretmen materyalleri hazırlar ve sınıfta olumlu bir atmosfer yaratır. 

 Konu hakkında farkındalık oluşturma ve hedefleri ortaya koyma: 
  

Eğitici Oyun: “Tahmin et ben kimim?”  

Öğretmen çocukların boşlukları sözlü olarak tamamlayacakları bir dizi tamamlanmamış cümle 
okur.  

 Gökyüzünde _____________ tane güneş vardır. 
 Çocuğun _______ eli var.  
 Jack ağaca ______ kez tırmandı.  
 Arabaların _______ lastiği olur.  
 Ellerde ______ parmak vardır. 

  
Sonrasında tahtaya cümleler aktarılır ve çocukların boşluklara uygun sayıları mıknatıslı sayılarla 
yapıştırmaları istenir. 
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Konu ve dersin amacı çocuklara açıklanır: “Matematik dersimiz esnasında az önceki 
oyunumuzda gözlemlediklerimizi hatırlıyor ve tartışıyor olacağız.” 

 

 Öğretim Aktiviteleri: 

Aktivite bir oyunla başlar: “Tırtıl kaç yaprak yedi?”  

 İlk gün 1 yaprak yedi ve doymadı   -  1 
 

 İkinci gün 2 tane yaprak yedi yine doymadı   -  2 
 

 Üçüncü gün 3 yaprak yedi yine doymadı      -   3 
 

 Dördüncü gün 4 yaprak yedi ama hala daha çok istiyordu         -  4 
 

 Beşinci gün 5 yaprak yedi ve kocaman bir hale geldi    -  5 

 

Sonra yumurta şeklinde kapısı olmayan ipekten bir ev yaptı kendine ve bir süre orada saklandı. 5 
gün sonra harika bir böcek ortaya çıktı. Sizce nedir?  

 

Ben tahtaya aç bir tırtıl çizeceğim ve siz de onun vücudunun bölümlerini artan sayılarla 
dolduracaksınız. 

Tırtılımızı çizdik ve sayılarımız koyduk. Hadi şimdi sayın sayıları sayın bakalım. 

Şimdi de tersten sayın bakalım.  

  



79 

 

 Eğitici Oyun: “Sayı dizilerini tamamlayın” 

Çocuklar A3 kâğıdı üzerindeki nesnelerle eşleşen sayıları tamamlar, ya da sayılar kadar nesne 
koyarlar. 

 

 

 

 

 

 

 

Eğitici Oyun: “Komşu sayıları bulalım”  

 

 

 

 

    2        4; 3        5;              4                 1; 

Çocuklar sırayla tahtaya gelerek eksik olan komşu sayıları tamamlar. Öğretmen zorluk yaşayan 
çocuklara yardımcı olur ve her bir çocuğun performansı üzerine onlara değerlendirme yapar.  

  

Bireysel Çalışma Kâğıdı: 

1. Her bir çiftteki en yüksek sayıyı portakal rengine boyayın. 
 

 

;        ;            . 

  

          

 

           

 

          

       

 

 4 5 

3 5 1  

3 5 4 2 1 3 
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2. Sayıları nesnelerle eşleştiriniz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Çocuklar verilen kâğıdı yaparken gözlemlenir ve gerektiğinde yardımcı olunur.  

 Aktivite Değerlendirmesi: 
 

Çocuklar kâğıt tahtasındaki sayfayı her bir kategorideki eşleşen nesnelerin sayılarıyla doldurur.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Öğretmen destekleyici geri bildirimlerde bulunur ve sembolik ödüller verir.  

  

 

 

 

 

         

    

  

 

 
 

 

 

2 4 3 1 
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Vücut Düzenini Sağlamlaştırma Aktivitesi 

Yararlanıcılar : 5-6 yaş çocuklar 
Etki Alanı  : Psikomotor 
Aktivitenin Adı : “Vücudumuzun bölümlerini tanıyoruz!” 
Dersin Amacı  : İnsan vücuduyla ilgili bilgilerin pekiştirilmesi  
Yürütme Hedefleri : 

Çocuklar; 

 Vücudun değişik bölümlerini tanıyıp söyleyebilecek 
 Vücut hareketlerini bir örneğe bakarak resm edebilecek 
 Parçalanmış vücut parçalarını yeniden birleştirebilecek 
 Farklı vücut bölümlerini uygun kıyafetlerle eşleştirebilecek 
 Farklı vücut bölümlerini ilgili hareketlerle eşleştirebilecek 
 Vücut hareketleriyle ilgili direktiflere uyabilecek 

 
Öğretim Stratejileri : 

Öğretim Metodu :diyalog, açıklama, yönlendirilmiş keşfetme, gösterme, gözlemleme, 
eğitici oyunlar 

Öğretim araçları : küçük bir torba, çalışma kâğıtları, boya kalemleri  
Gruplandırma : grup çalışması 
Süre   : 50 dakika 

Öğretim Senaryosu 

 Giriş: 
Öğretmen materyalleri hazırlar ve sınıfta olumlu duygusal bir atmosfer yaratır. 

 Konu hakkında farkındalık oluşturma ve hedefleri ortaya koyma: 
  

Eğitici Oyun: “Modeli taklit et”  

Öğretmen öğrencilerden daire olmalarını ister ve gördükleri vücut hareketlerini tam olarak taklit 
etmelerini ister. Tüm vücut bölümlerini içeren bir dizi hareket yapılır. (Sağ kolumu kaldırıyorum, 
gözlerimi kapatıyorum, ellerimi başımın üstüne koyuyorum, top gibi zıplıyorum, sağ ayağımı 
kaldırıyorum vb.) Aktivite sözlü direktif verilmeden uygulanır.   
 

 Öğretim Aktiviteleri:  
 

 Öğrenciler torbadan vücudun ana parçalarını ve onların detaylarını çekerler. Bu parçalar 
renkli kartonlardan yapılmıştır. Kartonlarla insan vücudunu birleştirip her hareketlerini 
sözlü olarak anlatırlar.  
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 Bu aktivitede öğretmenin bir çocuğun vücudunun ve kıyafetlerinin olduğu bir çalışma kâğıdına 
ihtiyacı vardır. Elbiseler mümkün olduğunca dört mevsimde kullanılabilecek farklılıkta olmalıdır. 
Görev vücudun değişik bölümlerini uygun kıyafetlerle eşleştirmektir. 

 
 

Çalışma Kâğıdı 1 
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 Bir insan silueti küçük bir sepetin içerisine hareket bildiren kartondan resimlerle (içme, 
yeme, tırmanma, alma, fırlatma, koklama, dans etme, bakma, dinleme, şarkı söyleme vb.)  
birlikte atılır. Sonra öğrenciler tarafından çektirilen resimlerin taklit edilmesi istenir. 

 
 

Çalışma Kâğıdı 2 
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 Aktivite Değerlendirmesi: 

 

Eğitsel Oyun: “Heykeller”  

Öğretmen öğrencilerden yuvarlak olmalarını ister ve vücut hareketlerinden gösterir: “Sağ 
elimizi burnumuza koyuyoruz sol elimizi de kalçamıza!” Sonra 1 dakikalığına çocuklardan 
birisi odadan dışarı çıkarılır. İçerde kalan çocuklardan bir ya da bir kaç tanesi vücut hareketini 
değiştirir. Sonra dışarıdaki çocuk içeriye alınır ve kimin neyi değiştirdiğini tahmin etmesi 
istenir.    

Öğretmen öğrencilerin aktiviteye ne kadar katıldıklarına dair destekleyici geri bildirimlerde 
bulunur ve sembolik ödüller verir.  

 

Birisinin Yönünü Bulma Aktivitesi 

Yararlanıcılar : 6-8 yaş çocuklar 
Aktivite Alanı : Psiko-hareket aktivitesi 
Aktivitenin Adı : “Gizli hazineyi bul!”  
Dersin Amacı  : Verilen ipuçlarıyla bir kişinin yön bulabilmesi, sağ-sol yönlerinin 
ayırdımı, çeşitli nesnelerin yerlerinin teşhisi 
 

Yürütme Hedefleri :  

 Belli ipuçlarını takip ederken yazılı mesajlar bulma 
 Bilmeceleri çözme 
 Verilen direktifleri (yön, yürüme tipi, çeşitli cisimlerin yerleri) 

izlerken bir rota takip etme 
 H.C. Andersen’in ‘Parmak Kız’ hikâyesindeki kronolojik dizilime uyma 
 Üvey annelerinden Çiçekler Ülkesine olan rotalarındaki hikâye karakterlerini yerleştirme 

 

Öğretim Stratejileri : 

Öğretim Metodu : eğitici oyunlar, egzersiz, diyalog, açıklama, gösterme, yönlendirilmiş 
keşfetme 
Öğretim araçları : farklı rotalar bulunan çalışma kâğıtları, oklar, ipuçları bulunan zarflar, 
oyuncaklar, ‘Parmak Kız’ hikâyesinden resimler 
Gruplandırma : bireysel 
Süre   : 50 dakika 
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Öğretim Senaryosu 

 Giriş: 
Öğretmen materyalleri hazırlar ve sınıfta olumlu duygusal bir atmosfer yaratır. 

 Konu hakkında farkındalık oluşturma ve hedefleri ortaya koyma: 
 

Çocuğa aktivitenin -‘Gizli Hazineyi Bul!’- öğretmenle birlikte gerçekleştirileceği söylenecektir. 
Hazineyi bulacak kâşifin yerinde çocuk olacaktır. Başarmak için çocuk, belirli bir rota izlerken 
odanın içerisine saklanmış ipuçlarını bulacak ve ipuçlarında verilen direktifleri takip edecektir.  

 Eğitsel Aktivite: 
 

İlk önce çocuk ilk yazılı ipucunun olduğu zarfı bulmak için ok işaretleriyle belirtişmiş rotayı takip 
etmek zorundadır. Çocuk zarfı araması için cesaretlendirilir ve bilmeceyi çözmesine yardımcı 
olunur.                                                   

 
“Ben karada ve denizde bulunurum ancak ne yürür ne de yüzerim. Ayaklarımın üstünde 
seyahat ederim ancak bulunmaz ne ayak parmağım ne de elim. Asla evimden uzak olmam bil 
bakalım ben neyim?” 

 

 

 

 

“Aferin iyi tahmin ettin! Şimdi sola dön ve pencerenin oradaki kitap yığının oraya kadar 
bir sümüklü böcek gibi yürü. Kitapların arkasında hazineyi bulman için gerekli ikinci 
ipucunu bulacaksın. İkinci olarak ne yapman gerektiğini öğrenmeden önce bilmeceyi 
çözmek zorundasın.”  

 

“Ben çok çok kocamanım.  

Fıstık ve saman yemeğe bayılırım. 

4 ayağım ve kocaman 2 kulağım vardır. 

Uzun burnuma insanlar hortum derler. 

Ben bir ...”  
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İkinci ipucu diyor ki odanın sol köşesindeki ELFİN BÜYÜLÜ SARAYINA dev bir adım 
atmak zorundasın. Sarayda üçüncü ipucunu keşfedeceksin. Ama önce şu bilmecenin 
cevabını bulmak zorundasın:  

 

 

                                                                                                    

“Kanatlarım var amakuş değilim 
Büyük değilim ama rengareğim  
Bahçelerde, tarlalarda, ormanlarda yaşarım 
Bir zamanlar tırtıldım 
Evet şimdi bildin ben bir...”                           
                 

 

 

Üçüncü ipucu hazineyi bulabileceğin GİZEMLİ DAĞDAKİ MAĞARAYA kelebek gibi 
uçman gerektiğini söylüyor. 

TEBRİKLER çok iyi bir kâşiftin! 

Şimdi saklı hazinenin ne olduğu görmek için kutuyu aç. Hoşuna gitti mi? Senin. Kesinlikle 
hak ettin!  
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 Aktivite Değerlendirmesi: 
 

Yapman gereken bir iş daha var. “Hadi Parmak Kız’ı üvey annesinin evinden (başlangıç 
noktası) Çiçekler Ülkesine (varış noktası) götürecek yolu takip edelim!” 

Çocuk, Parmak Kız’ın varış noktasına gitmesine yardım eden karşılaştığı karakterleri tespit 
edilen rotada kronolojik sırayla yerleştirir. Öğretmen çocuğun aktiviteyi nasıl yürütebildiğine dair 
destekleyici geri bildirimlerde bulunur.  
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Şekil ve Renk Algisini Harekete Geçirme Aktivitesi 

Yararlanıcılar : Okul öncesi öğrencileri; 5-6 yaş çocuklar 
Etki Alanı  : Psikometri 
Aktivitenin Adı : “Renkler Dünyası ve Geometrik Şekiller”  
Dersin Amacı  : Renklerin (kırmızı, yeşil, sarı, mavi) ve geometrik şekillerin (daire, 
üçgen, kare, dikdörtgen) çeşitli oyunlar vasıtasıyla tanınmasını pekiştirme 
Yürütme Hedefleri :  

 Şekillerine göre nesneler seçme 
 Renklerine göre nesneler seçme 
 Renk ve şekillerine göre aynı anda seçme 
 Verilen kriterlere göre geometrik şekilleri eşleştirme 
 Geometrik şekillerden çeşitli resimler yapma (ev, insan, ağaç, 

güneş) 
 Farklı resimlerde renkleri tanıma 
 Geometrik şekilleri söyleyebilme 

 
 

Öğretim Stratejileri : 

Öğretim Metodu : Diyalog, açıklama, hareket egzersizleri, eğitici oyunlar 
Öğretim araçları : Bilgisayar, mıknatıslı geometrik şekiller, çeşitli renkli geometrik şekilli 
kutular, çalışma kağıtları  
Süre   : 50 dakika 
Yer   : Rehberlik Odası 
 
 
 

Öğretim Senaryosu 

 

 Giriş: 
 

Öğretim materyalleri aktivite için hazırlanır ve olumlu bir atmosfer oluşturulur. 

 Konu hakkında farkındalık oluşturma ve hedefleri ortaya koyma: 
 

 Eğitsel Oyun: “Renkleri Tahmin Et!” 
 

Öğretmen bilgisayardan renkler üzerine bir oyun gösterir. Çocuklar ekranda görünen renkleri 
(kırmızı, sarı mavi, yeşil) söylerler. Öğretmen konuyu ve aktivitenin amaçlarını söyler.  
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 Öğretim Aktiviteleri: 
 

Eğitsel Oyun: “Küçük Mühendisler” 

Çocuklar mıknatıslı geometrik şekillerden gördüklerine benzer evler, insanlar, ağaçlar ve güneş 
inşa ederler. Öğrenme aşamaları öğretmen tarafından izlenir. 

                                                 
Eğitsel Oyun: “Bil bakalım hangi geometrik şekil?” 
Gözleri bağlıyken çocuklardan, küçük torbadan bir geometrik şekil çekmeleri istenir. Şekillerin 
çeşitli renkleri vardır (kırmızı, sarı, mavi, yeşil). Seçilmiş dizilerden sadece belirli renkteki 
şekiller seçilecektir. Sonra çocuklardan her bir parçayı (daire, kare, üçgen, dikdörtgen) 
söylemeleri istenecektir.  
Sonuçta dört geometrik şekil dizisini oluşturmaları çocuklardan istenir. Çocuklar her bir parçayı 
renk ve şekline göre adlandırmak zorundadırlar.  
 
Eğitsel Oyun: “Renkli Geometrik Tren” 
Çocuklardan geometrik şekilleri, A4 boyutundaki kâğıtlarla temsil edilen tren vagonlarından 
birine koymaları istenir. Trenin hedefine varmasına yardım edecek farklı geometrik şekillerle her 
bir vagon işaretlenir. Çocuklar öğretmenlerinin yönergelerini takip ederken aynı geometrik 
şekilleri belirlenmiş renk ve sıralarına göre seçecek ve bunları birbirlerinin üzerine koyacaklardır. 
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 Aktivite Değerlendirmesi: 

 

Eğitsel Oyun: “Doğru Kutuyu Seçelim!” 

Çocuklara farklı şekil ve renkteki kutular gösterilir. Kapağı belirli bir geometrik şekilden olan bir 
kutu seçmeleri ve farklı renklerdeki nesneleri de içine atmaları istenir.  

Direktifler şu şekilde söylenebilir: 

 Kare kapağı olan kırmızı kutuyu al ve içine 3 yeşil nesne koy!  
 Yuvarlak kapağı olan sarı kutuyu al ve içine 2 mavi nesne koy! 
 Üçgen kapağı olan yeşil kutuyu al ve içine 3 sarı nesne koy! 

 

Öğretmen öğrencilerin aktiviteye ne kadar katıldıklarına, ilgi ve dikkatlerine dair destekleyici 
geri bildirimlerde bulunur ve sembolik ödüller verir.  
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Zamansal Organizasyon ve Yapılanma Aktivitesi 

Yararlanıcılar : 6-8 yaş çocuklar 
Etki Alanı  : Psikometri 
Aktivitenin Adı : “Mevsimler”  
Dersin Amacı  : 4 mevsimle ilgili bilgilerin tazelenmesi, 
mevsimlerin değişik özelliklerini söyleyebilme ve belirli 
mevsimlerle ilgili bazı ifadeleri ifade edebilme 
 
Yürütme Hedefleri :  
 Sorulan konuyla ilgili bilmecelere cevap verme 
 Görsellerle anlatılan kısa hikâyelerden mevsimleri tanıyabilme  
 Resimlerden mevsimleri tanıyabilme 
 Her mevsim için uygun cümleler kurabilme 
 Bazı hava olaylarını ve onlarla ilgili özellikleri söyleyebilme 
 Önlerindeki resimleri uygun mevsimle eşleştirebilme 
 Doğa olaylarını 4 mevsimle ilişkilendirebilme 

 
Öğretim Stratejileri : 
Öğretim Metodu : Diyalog, gözlem, açıklama, eğitici oyunlar, yönlendirilmiş keşfetme, 
küme yöntemi 
Öğretim araçları : Resimler, çalışma kâğıtları, mevsimlerin çeşitli kartpostalları, toplu 
iğneler, strafor levha 
Süre   : 50 dakika 
Yer   : Rehberlik Odası 
 

Öğretim Senaryosu 
 Giriş: 

Öğretmen en uygun atmosferi oluşturur ve her aktivite için materyalleri hazırlar. 
 Konu hakkında farkındalık oluşturma ve hedefleri ortaya koyma: 

Resimler eşliğinde 4 mevsimle ilgili bilmecelerini sorar. Konuyu ve aktivitenin amaçlarını 
söyler: 
Şimdi size kısa bir hikaye anlatacağım: 
Bir zamanlar 3 kızı olan ‘Yıl Baba’ denilen yaşlı bir adam vardı. Kızları ona çok iyi bakar ve 
sürekli hediyeler getirirlerdi. 

 Bir tanesi ışık saçan ısıtıcı güneşi, kardelenleri,çiçek açan ağaçları, kelebekleri, arıları ve 
etrafı canlandıran kuşları getirdi,  

 Bir tanesi güneşin kızgın ışınlarını, altın sarısı başakları, kirazları ve çilekleri getirdi,  

 



92 

 Üçüncüsü armut, erik, fındık, ermiş üzüm, sebze, bolca yağmur ve sararmış yapraklar 
getirdi,   

 Dördüncü kızı kaymak için kar ve yılbaşı için eğlence getirdi. 
Şimdi şu resimlere bakın ve yılbabanın kızlarının isimlerini tahmin edin. (Çalışma Kağıdı 1) 
Bugün 4 mevsim hakkında konuşacağız. 
 

 Öğretim Aktiviteleri: 
Eğitsel Oyun: “Mevsimi Seç Bakalım!” (Çalışma Kağıdı 2) 
Her bir çocuk 4 mevsim için basit resimlerden oluşan bir çalışma kağıdı alır.  
“Şimdi bu resimlere bakın ve herbirinde ne gördüğünüzü bana söyleyin ancak önce bir yılda kaç 
mevsim olduğunu ve adalarını bana söyleyin.” 
Çocuklar 4 mevsimi söylemek zorundadırlar. Sonrasında güneşin en yakıcı ve en zayıf olduğu 
zamanlarla ilgili cümleler kurmaları istenir. Yani en soğuk ve en sıcak olduğu dönemlerden 
konuşturulur. Daha sonra öğretmen ve öğrenciler en sevdikleri mevsimleri nedenleriyle birlikte 
açıklarlar.  
Eğitsel Oyun: “Tahmin et ne oluyor?” (Çalışma Kağıdı 3) 
Çocuklara 4 mevsimin bulunduğu bir resim gösterilir.  
“Harika, şimdi tek tek resimlere bakın ve bana ne gördüğünüzü söyleyin.” Her bir mevsimin 
özellikleri belirtilir. Mevsimlerle birlikte değişen olaylardan bahsedilir ve çocuklar yaptıkları 
aktviteler sorulur.  
Mevsimlerin ard arda gelmesi konusu da işlenir.  
Eğitsel Oyun: “Perilere babalarının evinin yolunu bulmaları için yardımcı olur musunuz?” 
(Çalışma Kağıtları 4 ve 5)  
Yılbabanın 4 kızını temsilen çeşitli resimler strafor levhanın üzerine yerleştirilir. Farklı yerlerde 
yaşadıklarından babalarının evine ulaşmak için zorlu bir yolu aşmak ve ayrıca 2 görevi de 
yapmak zorundadırlar.   

 Önce çocuklar, önlerindeki sihirli torbadan uygun resim kartları çekerek perilere yollarını 
bulmaları için rehberlik ederler. 

 Babalarının evlerine ulaşmak için periler, sihirli zarfta gizli resimlerle gösterilmiş her 
mevsime uygun insanların yaptığı etkinlikleri tahmin etmek için yardım beklemektedirler.  

Çocukların güzel davranışlarını ödüllendirmek için periler, onların son oyunu çözmelerinin 
ardından alabilecekleri küçük bir sürpriz bırakırlar. 
 

 Aktivite Değerlendirmesi: 
Eğitsel Oyun: “Doğa Olaylarını Keşfedelim!”   
Çocuklar önlerindeki bir çok doğa olayını simgeleyen resim kartlarını uygun mevsimle 
eşleştirirler. Öğretmen çocuklara katılımlarından dolayı teşekkür eder ve perilerin bıraktığı ödülü 
verir.   
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ÇALIŞMA KAĞIDI 1 

MEVSİMLERLE İLGİLİ BİLMECELER 

  
 

  
 

 
 

  

  

 
KARLAR ERIDI 

KARDELENLER AÇTI, 
AĞAÇLAR TOMURCUKLANDI 

HANGI MEVSIM GELDI? 
                        (Bahar)  

 
GELDI SICAKLIK VE MUTLULUK 

BAŞLADI TATIL 
AH GÜNEŞLENMEK NE DE HOŞ 
ÇABUK SEN DE DENIZE KOŞ. 

(Yaz) 

 
YAPRAKLAR SARARIYOR, 

HAVA SOĞUYOR, 
TATIL BITIYOR, 
OKUL BAŞLIYOR. 

                      (Sonbahar) 

 

Boydan boya gümüş yıldızlı 
kıyafetler içerisinde dağlardan 

gelen kimdir? 

(Kış) 
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ÇALIŞMA KAĞIDI 2 
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ÇALIŞMA KAĞIDI 3 
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ÇALIŞMA KAĞIDI 4 – MEVSİM PERİLERİ 

        

 

    

         

 

 

 

 

 

   YILBABANIN EVİ 
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ÇALIŞMA KAĞIDI 5 
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ÇALIŞMA KAĞIDI 6 – DOĞAL OLAYLAR 

               
                KAR              YAĞMUR 

                          
        RÜZGAR            ŞİMŞEK 

                    
  BULUT                  GÜNEŞ 
 

                                     
                     ÇİĞ               HORTUM 
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Zamansal Sıralama Aktivitesi 
Yararlanıcılar : 8-10 yaş çocuklar 
Etki Alanı  : Psikometri 
Aktivitenin Adı : “Hadi oynayalım ve sıraya koyalım”
  
Dersin Amacı  : Benzer hikâye ve kısa metinlerde 
mantıksal ve kronolojik sıralama yeteneğini geliştirme   
Yürütme Hedefleri :  

 Bilindik hikâyelerden kısa parçalar okuma  
 Resimlerde verildiği şekilde olayları mantıklıca sıralama 
 Fikirleri açık ve tutarlı bir şekilde söyleyebilme 
 Bir resmi takip eden veya ondan önce gelen olayı tanıyabilme   
 Aktiviteye dâhil olup aktif katılma 
 Bilindik klasik hikâyelerin resimlerini matıksal ve zamansal olarak sıralayabilme 
 ‘Pinokyo’ ve ‘Pamuk Prenses’ resim bulmacalarını tamamlayabilme 
 Bilinen bir hikâyedeki olayları doğru şekilde sıralama  
 Bilinen hikâyeden alınan bölümün fikirlerini düzenleyebilme 

Öğretim Stratejileri : 
Öğretim Metodu : Gözlem, diyalog, açıklama, hikâye anlatımı, söz ve hareket egzersizleri, 
eğitici oyunlar, yönlendirilmiş keşfetme, küme yöntemi 
Öğretim araçları :  Bilgisayar, hikâye ve klasik hikâyelerden resimler; ‘Kırmızı Başlıklı 
Kız’, ‘Sindirella’, ‘Pinokyo’ ve ‘Pamuk Prenses’; Powerpoint sunu resimleri, ‘Pamuk Prenses’ ve 
‘Pinokyo’ bulmaca resimleri  
Süre   : 50 dakika 
Yer   : Rehberlik Odası 
 

Öğretim Senaryosu 
 Giriş: 

Öğretmen en uygun atmosferi oluşturur ve her aktivite için materyalleri hazırlar. 
Konu hakkında farkındalık oluşturma ve hedefleri ortaya koyma: 
 Eğitsel Oyun: “Bulmacayı bitir ve ‘Pinokyo’ hikayesindeki olayları sırala!” 
Çocuklara resimli bulmacanın parçaları verilir. Her biri bulmacanın bir parçasını tamamlamak 
zorundadırlar. Mantıklı ve zamansal olarak sıralayabilmek ve kısaca olayları anlatabilmek için 
birlikte çalışırlar.  

        
 Aktivitenin amacı söylenir;  
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Beraber bir çok resme bakıp, sizin çok sevdiğinizi bildiğim bazı hikayeleri hatırlayacağız. 

 
Öğretme aktivitesi: 
 ‘Sindirella’ resimlerinin karışık halde sunulduğu bir Powerpoint sunusu gösterilir. 
Resimler kronolojik olarak sıralanır ve her bir resmin ana fikri söylenir.       

         

         
 
 Her bir çocuk ‘Kırmızı Başlıklı Kız’ hikayesindeki slaytları sıraya koyar ve kısaca anlatır.           
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 Çocuklara Hans Christian Andersen’in ‘Çirkin Ördek Yavrusu’ masalının karışık halde 
verildiği bir set verilir. Öğretmenler sıraya koymada yardımcı olurlar:  
o Üzgün yavru ördek evden kaçmaya karar verir,  
o Çiftlikteki diğer hayvanlar zorbalık eder ve ona ‘Çirkin Ördek Yavrusu’ ismini takarlar,  
o Seyahatinde bir çok engele rastlar,  
o Bir zamanlar anne olmak üzere olan bir ördek vardı,  
o Kısa süre sonra aile kurabileceği eşi buldu,  
o Bahar geldiğinde pek çok kuğu bulunan bir göle ulaştı,  
o Son yumurtanın kabuğu kırıldı ve büyük bir ördek yavrusu çıktı,  
o Suda kedisine baktığında harika bir kuğu ile karşılaştı.   

 
 Çocuklar sırayla ifadeleri okur ve olayları sıralamaya çalışırlar.  
 Çocuklara okuyup orijinal metni yeniden oluşturabilmeleri için çeşitli pasajlar verilir. 

 
Bir zamanlar Pamuk Prenses denilen çok güzel bir prenses vardı. Üvey annesi onun 

güzelliğine katlanamıyordu bu yüzden avcıya, prensesi ormana götürüp öldürmesi için emir 
verdi. Avcı prensese acıdı ve onun kaçmasına izin verdi.Prenses yürüdü yürüdü ve en sonunda 
küçük bir eve rast geldi. Burada 7 cüceler yaşıyordu. Tüm gün boyunca dağı delip altın ve elmas 
arıyorlardı. Cüceler Pamuk Prensesi evlerinde buldukları için mutlu oldular ve yanlarında kalıp 
kız kardeşi olmasını istediler. Bu arada şatoda sihirli ayna, üvey anne olan kraliçeye Pamuk 
Prensesin ölmediğini ve cücelerle yaşadığını söyledi.    

 
Değerlendirme: 

 Çocuklar ‘Pamuk Prenses’ resimli bulmacasını yapmak için beraber çalışırlar. Sonrasında 
öncesindeki ve sonrasındaki olayları belirlerler.  

 
 

 Çocukların verdiği cevaplara ve grup içerindeki etkileşim ve iletişimlerine göre bireysel 

ve grup olarak geribildirimler yapılır. 
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MODÜL 4 
AİLE VE ÖĞRETMEN 

DESTEK SİSTEMİ 
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VII. Aile ve Öğretmen Destek Sistemi 

VII.1 Anne-Babaların Çocuklarının Gelişim Dönemleri Hakkında Bilgilendirilmesine Yönelik 
Eğitim Programı 

 

 
  

 

 
 
 
 
Amaç:   

 Gelişim dönemi özellikleri hakkında anne-babaların bilgi sahibi olması 
 Çocuğun gelişim döneminin özelliklerine ve gelişimin hızına uygun beklenti 

oluşturabilme 
Süre : 80 Dakika  
 
 

Uygulama Basamakları 
 

 Öğretmen aşağıdaki sorularla etkinliğe başlar 
 Gelişim, büyüme ve olgunlaşma kavramları ne anlama gelmektedir? 
 Çocuğun gelişim dönemi özelliklerine uygun beklenti nasıl geliştirilir? 
 Gelişim dönemi özelliklerine göre her çocuk aynı sırayı izler mi? 
 Yukarıdaki soruların tartışılmasından sonra  öğretmen aşağıdaki 6-10 yaş gelişim 

özellikleri ile ilgili bilgilendirme notunda yer alan bilgileri paylaşarak etkinliği 
sonlandırır. 

  

“EĞER EĞER DISLEKSI ILE MÜCADELE EDEN BIR ÇOCUĞUNUZ 
VARSA, ONA VEREBILECEĞINIZ EN BÜYÜK HEDIYE 
BAŞARILAMAYACAK HIÇ BIRŞEY YOKTUR DUYGUSUNU ONA 
KAZANDIRMAKTIR. DISLEKSI YANINDA BEYNINIZIN YARATICI 
BIR ŞEKILDE DÜŞÜNDÜĞÜ  KOCAMAN BIR HEDIYE ILE GELIR.” 
ORLANDO BLOOM, SINEMA OYUNCUSU 
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BİLGİ NOTU 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

OLGUNLAŞMA 
Olgunlaşma, Vücut organlarının kendisinden beklenen görevleri yerine getirebilecek düzeye 
gelmesidir. İnsanın doğuştan getirmiş olduğu potansiyelin zaman içinde ortaya çıkmasını ifade 
eder. Bu anlamda kişinin herhangi bir çaba göstermesine gerek yoktur. O kendiliğinden meydana 
gelen bir süreçtir. Örnek: Bir çocuğun yürümesi için bacak kasları eğer biyolojik olarak yeterince 
olgunlaşmamışsa, çocuk yürüyemez.Olgunlaşma kavramı sadece biyolojik bir boyut taşır, 
öğrenmenin etkisi söz konusu değildir. Olgunlaşma hazır bulunuşluk ve öğrenme için ön 
koşuldur. Kendiliğinden meydana gelir. Bireyin herhangi bir organının, o organdan beklenen 
görevi yapabilecek düzeye erişmesidir. Çevre olgunlaşmayı etkilememektedir. 

GELİŞİM 
Gelişim; olgunlaşma, yaşantı, ve öğrenme sonucunda bireyde görülen, döllenmeden ölüme kadar 
gelişim alanlarında devam eden, düzenli ve sürekli değişmelerdir. Gelişme ise gelişim sürecinin 
sonunda elde edilen kazanımdır Bir sistem taşımayan ve tesadüfen gerçekleşen değişimler bir 
gelişme olarak görülemez. Gelişme kavramının en önemli öğeleri olgunlaşma ve öğrenmedir. 
Olgunlaşma ya da öğrenme olmazsa bir gelişme, ilerleme olamaz. Gelişim bir süreçtir. Gelişme 
ise bir üründür. Çocuğun yürüme aşaması gelişim örneğidir. Çocuğun yürümeye başlaması 
gelişme örneğidir. 
 

6-10 YAŞ ZİHİNSEL GELİŞİM 
Bu dönem bilişsel anlamda somut işlemler dönemidir. Somut düşünce ; çocuğun gözüyle 
görebildiği, duyu organlarıyla temas edebildiği eşya ve olaylar üzerindeki çok boyutlu bir 
mantıksal düşünce şeklidir. Gördüğü nesne ve olaylara ilişkin akıl yürütebilir. Çocuklar bu 
dönemde birden fazla boyut üzerinde düşünebilir, işlemleri zihinsel olarak tersine çevrilebilirler. 
Zıt kavramları kazanırlar. Mantıklı düşünmenin yanı sıra sayı, zaman, mekan, boyut, hacim 
kavramları çocuğun zihninde yer edinmeye başlar. Madde korunumu, uzunluk korunumu, nitelik 
değişmezliği, sayıların korunumu, alan korunumu, ağırlık korunumu, hacim korunumu kazanılır.  
Tersine çevrilebilirlik kazanılır. Bu dönemdeki çocuğun düşünüşünün başlıca özelliği “gruplama” 
yeteneğini sahip oluşudur.Bundan Sıralama, sınıflandırma, karşılaştırma işlemlerinde beceri artışı 
görülür. Bu dönemde ben-merkezlilik kalktığı için çocuk bir olguya karşı farklı bakış açıları 
geliştirir. Sözel iletişimde dinleyenleri de dikkate almaya başlar. Toplumsal bakış açısı kazanarak 
başkalarının düşünce, istek, niyet gereksinim ve tutumlarını dikkate alır.  Oyunlarda işbirliği 
yapar, ortak, kurallı ve amaçlı oyunlar oynarlar. Yarışma şeklinde oyunlardan hoşlanırlar.  
Bir sonuca ulaşmak için çözümlemeyi nasıl kullanacaklarını öğrenirler. 

BÜYÜME 
Büyüme; insan bedeninin fiziksel yönden bir artış göstermesidir.  Büyüme, bedendeki sadece 
nicel yöndeki değişiklikleri ifade eder ve gelişimin yönüne etki eder. Başka bir ifadeyle büyüme, 
insan vücudunun boy kilo ve hacim yönünden artış göstermesidir. Bu artış zamana (yaş) bağlı 
olarak meydana gelir. Boy, kilo, hacim artımı örnek olarak verilebilir. Büyüme olayı zaman 
zaman hızlanır, zaman zaman da yavaşlar 
 



106 

 
AİLEYE ÖNERİLER 

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

oyun oynamaları için bol bol fırsat verilmelidir.  
 Okula başlama dönemidir. Bu dönemde çocuklar oyunla eğitimden oturarak ders 

çalışmaya geçişte zorlanabilirler, bu gibi durumlarda aile ilk başta çocuğa ders çalışırken 
eşlik ve rehberlik edebilir.  

 Çocuğun konsantrasyonu düşük ise 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 başta beklememelidir. Anne-baba ders çalışmasına eşlik eder ders 
çalışmayı eğlenceli bir hale getirmeye çalışırsa çocuk okula ders çalışmaya daha iyi 
adapte olur.  

 Çocuğun çevredeki arkadaşlarıyla da oyun oynamasına fırsat verilmelidir. Ebeveynler 
endişe ediyor ise çocuğu oyun oynarken gözlemlemeli fakat oyununa müdahale 
edilmemelidir. 

 
6-10 YAŞ 

PSİKO-SEKSÜEL GELİŞİM 
Bu dönem latent (gizil,örtülü) dönemdir. Bu dönemde cinsel dürtülerde bir durgunluk 
gözlemlenir. Çocuk kendi cinsiyetinden olan ebeveynle iletişimini güçlendirerek, kendi 
cinsiyetine ilişkin toplumsal rolleri kazanmaya başlar. 
 

AİLEYE ÖNERİLER 
 Bu dönemde çocuğun kendi cinsinden olan ebeveynle iletişimi güçlenir.  
 Kendi cinsinden olan ebeveyn ona 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, eşler arasında çocuğa gösterilen tutum 

konusunda uzlaşma içinde olmaları, bu konuda yaşadıkları problemi çocuğa 
aksettirmemeleri, çelişkili davranmamalarıdır. Aksi taktirde çocuk da onlara karşı nasıl 
davranacağını bilemeyebilir. 

 Anne-babadan biri ile iletişimi olumsuzlaşabilir yani anne çok hoşgörülü baba seviyeli 
olursa çocuk anneye daha yakın olur. Babayla kurması gereken yakınlık engellenmiş olur. 

 
6-10 YAŞ 

PSİKO-MOTOR GELİŞİM 
El-göz koordinasyonunda genelden özele bir ilerleme kaydedilir yani çocuk parmak kaslarını 
doğru kullanmayı öğrenmiştir ve artık yaptığı ürünleri oluştururken onların estetik oluşuna onları 
daha koordineli yapmaya 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. 
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AİLEYE ÖNERİLER 

 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 katılmasını sağlayabilir. Bunlar 
da çocuğun bedensel gelişimine büyük ölçüde katkı sağlar. 

6-10 YAŞ 
SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİM 

Bu dönem çocuklarında üretmek ve yaptığı işlerde başarılı olmak isteği vardır. Çocuklar soyut 
kavramları kazanıp güdülendikçe güven artışı, çalışma ve başarılı olma isteği duyarlar. Aşağılık 
duygusu bu dönemde çocuklarda görülebilir. Çalışkanlık isteği de özellikle ilkokulun ilk 
yıllarında yoğun olarak görülebilir. Çocuklara göre bu dönemde eğlenceli bir başarı yarışı vardır. 
Bu dönemin sonunda  çocuklar kim olduklarına ilişkin daha özgül düşüncelere ulaşırlar.Sağlıklı 
benlik değeri için, çocuklar aşağıdaki özellikleri geliştirmeye elde etmeye ihtiyaç duyarlar: 
Emniyet duygusu : Çocuk kendisini ve geleceğini güvende hissetmelidir. 
Ait olma duygusu : Çocuklar kendi ailelerinden başlamak üzere, arkadaşları, okul arkadaşları, 
spor grupları, komşuları gibi diğer insan gruplarını kapsayacak şekilde başkları tarafından kabul 
görmeye ve sevilmeye ihtiyaç duyar. 
Amaç Duygusu : Çocuğun kendisine amaç ve yön veren hedefleri olmalıdır. 
Kişisel Yeterlik ve Gurur : Çocuk hayatında karşılaştığı zorluklarla başa çıkma yetisine 
güvenmelidir. 
Güven Duygusu :Çocuğun kendisine ve ailesine güvenmeye ihtiyacı vardır. 
Sorumluluk Duygusu :Çocuk neleri yapabildiğini göstererek, tek başına karar vermesine olanak 
sağlanarak sorumluluk duygusu desteklenebilir. 
Katılımcılık Duygusu : Etkinliklere ve hayata anlamlı bir şekilde katılmak ve yardımda 
bulunmak için imkanlar sunulursa katılımcılık duygusu gelişir. 
 

AİLEYE ÖNERİLER 
 Aile bu dönemde özellikle çocukların okulu sevmesi açısından çocuğu ödüllendirmek 

yerine okul başarılarını ve sevgisini içselleştirmesi sağlanmalıdır. Ona sözlü olarak  
memnuniyetinizi ve takdirinizi belirtmek daha  önemlidir. Örneğin, “Davranışlarını çok 
beğeniyorum, seni böyle gördükçe çok mutlu oluyorum”, “Bu çalışmanı çok beğendim” 
şeklindeki sözel ifadeler çocuğun kendine güveninin artmasını sağlar.  

 Okul, çocuklar için bu dönemde çok önemlidir. Okuma-yazma yeteneği kazanılır.  
 Bu dönemde unutulmaması gereken şey çocukların her zaman bireysel farklılıklara sahip 

olduğudur. Örneğin; Mine okuma-yazma yeteneğini 9 ayda kazanır, Ayşe 12 ayda 
kazanır. Bu Mine’nin başarısız bir çocuk olduğu anlamına gelmez. Mine’nin gelişimsel 
bir özelliğidir bu konuda çocukların üzerine gidilmemelidir. Yani; “Bak! Ayşe hemen 
öğrendi okuma yazmayı! Sen hala öğrenemedin, tembel” şeklinde bir konuşma ve 
özellikle çocukların bu tür konularda karşılaştırılması çocuğu daha çok başarısızlığa iter. 
Çocuğun özgüveni azalır ve çocuk aşağılık duygusuna kapılıp, yaşıtlarından çok geride 
olduğunu hisseder.  

 Çocuğun başarıları takdir edilmeli, yetersiz olduğu durumlarda ise ailesi tarafından tekrar 
denemesi, öğrenmesi, daha çok çalışması için teşvik edilmelidir. 
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6-10 YAŞ 

AHLAK GELİŞİMİ 

Çocuk bu dönemde iyi çocuk olma eğilimindedir. Geleneksel (örf, adet, töre v.b)  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 
sürdürülmek ister. İyi davranışları destekleyen kurallara uymaya önem verir. Örneğin; yere çöp 
atmama gibi. 

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. 

 

AİLEYE ÖNERİLER 

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

 Aile de çocuğun gelenek ve ulusal değerlerin önemini anlaması açısından önemlidir. 
Örneğin; aile, çocuğu 23 Nisan’da bir kutlamaya götürürse çocuk bu günün önemini daha 
iyi kavrayacaktır ya da bir düğün davetinde toplumumuzca bu tür merasimlerin nasıl 
yapıldığını ve ne kadar önemli olduğunu idrak eder.  

 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. 
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6-10 YAŞ 

DİL GELİŞİMİ 

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, şarkılar öğrenir. 

AİLEYE ÖNERİLER 

 Bu dönemde aile çocukla konuşmalı, kendisini dilsel olarak ve onun konuşmasını 
geliştirici etkinliklere, gruplara katılmasına fırsat vermelidir. 

 Bu dönemde çocuklar duygu yoğunluğu, heyecan, sinirsel sebeplerden dolayı yüksek sesli 
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. 

EĞİTİMCİYE ÖNERİLER 
1. Eğitimci bu dönemde çocuğun çevresindeki en iyi örneklerden biridir. Ahlak gelişimi 
açısından eğitimci önemli bir örnek ve yönlendiricidir.  
2. Eğitimci bu dönemde çocuklara gelenek görenekleri, milli bayramları, önemli günleri 
tanıtmalı ve niye önemli olduklarını izah etmeli ve bu kutlamaları sınıfta da çocukların da 
katılacağı küçük uygulamalar yaparak desteklemesi çocukların bu değerleri kazanması açısından 
önemlidir. 
3. Eğitimci bu dönemde dersler yönünden çocuklara destekleyici bir şekilde yaklaşmalıdır.  
Onların başarılarını takdir etmeli, yetersiz oldukları durumda onları desteklemeli, çalışmaya 
teşvik etmeli, yönlendirmelidir. Onların bireysel farklılıklarına saygı duymalı, onlar arasında 
ayrım yapmamalıdır. Çocuklara birbirlerinin farklılıklarına saygı duyma konusunda da örnek 
olmalıdır. 
4. Onların spor, müzik, dans ve çeşitli yönden yetenekleri konusunda eğitimci destekleyici ve 
rehber olmalıdır. 
5. Bu dönemde çocuklarla yapılan edebi ve dilsel alan içerikli aktif çalışmalar onların dil 
gelişimine önemli ölçüde yön verecek ve katkıda bulunacaktır. Kitap okuma alışkanlığı için bu 
dönem büyük özellik taşır.  
6. Eğitimci kitap okuma alışkanlığını kazandırırken çocuklara,bir kitabı okumalarını şart 
koşmamalıdır. Onların beğendikleri, ilgilerini çeken konularda kitap okumaları için onları 
yönlendirmelidir. Örneğin; masal seven çocuklara, kısa kısa bir çok masal içeren bir kitap 
okumalarını önerebilir. Ayrıca sınıf içinde kitap köşesi de yapılabilir. Örneğin; sınıfta bir köşe 
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ayrılır veya yer yok ise çocuklar haftanın belli bir günü okula okudukları kitaplardan birini 
getirir. Çocuklar getirilen kitapları inceler. Eğer beğenirlerse ödünç alırlar ve okuduktan sonra 
geri verirler, hatta okunulan kitap sayısı bile hesaplanabilir, bu eğlenceli bir yarışma gibi olur ve 
çocukları kitap okumaya tatlı bir yarışla teşvik etmiş oluruz. 
7. Eğitimci bu dönemde toplu etkinliklere önem vermelidir. Çünkü; grup çalışmaları ve projeler 
çocukların kaynaşması, iletişimlerinin artması, grup psikolojisini tanıyıp kazanmasına yardımcı 
olur ve empati kurmayı, problem çözmeyi, paylaşma özelliğini de geliştirir. Örneğin; eğitimci 
çocuklardan kura yolu ile gruplar oluşturur ve her gruba bir bayram adı söyler. Bu bayramla ilgili 
köşe hazırlamalarını ister veya 23 Nisanda çocukları yine kura yolu ile gruplara ayırır ve bir grup 
pencere süslemeden, bir grup duvarlara asılan süslemelerden, bir grup kapı süslemeden, bir grup 
ipe asılan süslerden sorumlu olur. Bu tür uygulamalarla gruba uyum sağlama özelliği 
desteklenmiş olunur. 
 
 

VII.2 ANNE-BABALARIN PROBLEM ÇÖZME BECERİSİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK EĞİTİM 
PROGRAMI 

Amaç : 
 Ebeveynlerin anne-baba tutumları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak 
 İletişim ve iletişim engelleri sürecinde farkındalık oluşturma 
 Problem çözmede anne-baba tutumları ve iletişim sürecinin önemini kavrama 

 
Süre : 40+40+40 Toplam 120 dakika 

 
Yönergeler 

 
 Eğitim programı 3 etkinlik olarak düşünülmüştür. 
 Her etkinlik 40 dakika olarak planlanmıştır. 
 İlgili etkinliğin içerisinde uygulama yönergesi verilmiştir. 

 
Kazanımlar: 

Aileler problem çözme becerisi hakkında farkındalık kazanırlar 
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Anne-Babaların Problem Çözme Becerisini Geliştirmeye Yönelik Eğitim Programı 

Etkinlik 1 

Uygulama Basamakları 

 Öğretmen, anne-babalardan aile içinde üstlendikleri rolleri, yerine getirmekle 
yükümlü oldukları görevleri yazmalarını ister. 

 Sorumlulukları gerçekleştirmekte yaşadıkları güçlükler üzerinde konuşulur. 
 Aile içinde şimdiye kadar yaşanan krizler ve ani gelişmelerde neler yaşadıkları, 

nasıl tepkiler verdikleri sorulur ve bu durumlarda neler hissettikleri konuşulur. 
 Daha sonra ailelere aile içi problem çözme, ailenin tanımı,yapısı,işlevleri, sistem 

olarak aile konuları hakkında bilgi verilir. (Bilgilendirme notunda yer alan bilgiler 
kullanılabilir.) 

 Öğretmen aşağıdaki tartışma soruları ile süreci yönetebilir. 
 Sağlıklı ailenin özellikleri nelerdir? 
 Sağlıklı aile hangi yönlerle sağlıksız aileden ayrılır. 
 Karşılaşılan problemlerin çözümünde bütün aileler aynı yolu mu izler? 

 
 

BİLGİ NOTU 

AİLEDE PROBLEM ÇÖZME 

Hızla değişen dünyamızda insanın yaşayabilmesi, bir bakıma en yakın çevresiyle olan ilişiklerine 
ve çevrenin kişilerin davranışları üzerindeki etkisini anlamasına bağlıdır. İnsanın en yakın çevresi 
evi ve ailesidir. Kişi veya aile olarak tüm insanlar, devamlı olarak değişen, bir dünyada yaşamak 
ve bu dünyaya uyum sağlamak zorundadır. Bir yandan sanayi ve teknolojideki değişikler aile 
yaşantısını da etkilemekte kitle iletişim araçlarının da yardımıyla bu etkileşim artık çok hızlı 
olmaktadır. 

Nüfus durumunda, sosyal ve ekonomik yapıdaki değişmeler, doğrudan ve dolaylı olarak aileye 
yansımakta ve bunun sonucunda aile yaşamı devamlı olarak değişmektedir. Bu nedenle aile 
konusu işlenirken, ailenin durumu belirlenirken, ailenin içinde bulunduğu toplumdaki gelişme ve 
değişmeleri birlikte incelemek gerekmektedir. Ailenin bugünkü durumunu bilmek değişimleri 
izlemek için şart olmaktadır. Ancak bu sayede; ailedeki değişimi analiz etmek, ailenin değişimine 
neden olan veya neden olacak faktörleri incelemek, aile refahını artırıcı yönde alınacak 
önlemlerin gerçekçi olmasına imkan sağlamak mümkün olacaktır. 

Aile, insanlık tarihi boyunca var olan ve değişmeler karşısında sürekliliğini her zaman koruyan 
bir kurumdur. Bugüne kadar kurulmuş olan bütün medeniyetlerde, bütün hukuk sistemlerinde ve 
dinlerde toplumsal hayatı, birlik ve bütünlüğü sağlamaya yönelik düzenlemelerin esas objesi aile 
olmuştur. Aile,insanoğlunun en derin eğitim etkilerini aldığı ,pek çok şeyler öğrendiği ve hayata 
hazırlandığı bir okuldur.Diğer yandan aile, dünyaya masum ve nötr bir özellikte gelen çocuğa 
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hem ferdi hem de sosyal ve kültürel yönden kimlik kazandıran bir yerdir.Çocuğun şahsiyeti bir 
nevi aile eğitimi vasıtasıyla oluşmaktadır.Verdikleri eğitimle çocuklarının şahsiyetini çizen 
aileler, dolayısıyla mensubu bulundukları milletinde şahsiyet ve kaderini çizmektedir.Bu 
sebepledir ki aile eğitiminin değeri ve sorumluluğu büyük önem arz etmektedir. 

En küçük toplum birimi olarak da tanımlanan aile insan yaşantısı içinde doğudan önce başlayan 
ve doğundan sonraki ilk gelişim yıllarından yaşamın sonuna değin etkinliğini sürdüren bir 
kurumdur. Ailenin çocuk üzerindeki etkilerinin kalıcı olduğu düşünüldüğünde aile kavramının 
önemi dağa da belirginleşmektedir. Çocuk, bir topluluk içinde nasıl yaşanıldığını ailesinden 
görerek öğrenmektedir. Çocuk yetiştirmede amaç sağlıklı bir kişilik oluşturmaktır. Bütün 
toplumlarda aile kişiliğin ortaya çıkmasında ve gelişmesinde etkili olan ilk sosyal etkendir. 
İnsanın ihtiyaçlarına karşılık vermeyen bir aile yapısı,o insanın,dolayısıyla o toplumun temel yapı 
ve özelliğini de kısa veya uzun vadede derinden etkiler. 

Ailenin dayandığı temel değer onun yansıyış şartları arasında beyin,duyan kalp ile vücuttaki 
organlar ve duyumlar arasında ortaya çıkan uyumsuzluğu hatırlatabilir.Ki bu durumda olan 
insana özürlü diyoruz.bu durumda olan insana özürlü diyoruz.Gerçi bu durumda olan insanlarda 
da normal insanlarda gördüğümüz organlar, beden yapısı ve ihtiyaçlar küçük farklar dışında 
aynıdır.Fakat arda sırada bir ilişki kesikliği veya giderememe vb.. gibi durumlar söz konusudur.  

Türk toplumu olarak korunması ve sürdürmesi belirtilmek istenen bu aile yapısına bağlıdır. 
Ancak bu aile yapısının etkili olan değer ile onun yansıyacağı ortam ve şartlar arasındaki mesafe 
her geçen süre giderek açılmakta, en azından bulanıklaşmakta çeşitli lekelerin yansıdığı bir 
ortama dönüşmektedir. Bu durumu zaman içinde ve şartlara uygun olarak değerin yorumlanması 
olgusuyla karıştırmamak mecburiyeti vardır. Başka bir söyleyişle insan ve toplum açısından 
zaman ve şartlar gereği bilirli değişikliklerin olması gereklidir. Bu değişim isteği insanın 
fıtratında kaynağını bulan bir olgudur. Çünkü değişim insanın insan olarak iyiye güzele 
ve  doğruya yönelmesiyle vazgeçilmeyecek bir süreç olarak kabul edilmelidir. Kaldı ki insan 
iyiye güzele ve doğruya yöneldiği anda kendi özünü, asıl insan olma olgusunu yavaş yavaş 
gerçekleştirmeye başlar. İnsan değişmeyen fıtratını değişen ortam ve şartlar bakımından tanımak, 
bu tanıyışına bağlı olarak da belli bir değişim içinde, yani sürecinde olmak durumundadır. Ahlaki 
idealin gerçekleştirilme kaynağı burada söz konusu edilmektedir.kısacası insan,değişmeyen 
değerlerini değişen şartlar ve ortama göre yeniden tanımlamakta, belirlemekte, anlamakta ve 
anlaşılır kılmaktadır. 

 

AİLENİN TANIMI, YAPISI VE İŞLEVLERİ 

Aile bir ilişkiler sistemidir. Aile demekle neyi kastediyoruz? Soyut anlamda kişiler arası ilişkileri 
içeren belli kuralları olan bir düzendir. Aile sistemi dediğimiz zaman aile içindeki bireylerin 
birbirleriyle nasıl etkileşimde bulunduklarını düzenleyen kuralların tümünü kastederiz. 
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Birey Davranışları İle Tüm Aileyi Yansıtır: 

Her birey kendi benlik tanımlaması içinde ailenin tüm düzenini yansıtır; koşullar olanak 
verildiğinde, kendi bildiği türden bir aile ortamı yaratmaya girişir. Daha doğrusu koşul ve 
olanakları kendi bildiği aile türünden bir aile yaratacak biçimde kullanır. Bu nedenle babası 
alkolik olan bir kız alkolik bir adamla evlenir; annesi tarafından ilgi, sevgi görmemiş, yalıtılmış 
bir erkek ise anneleri gibi duygusal yönden soğuk kadınlarla evlenirler. Aile içindeki roller 
böylece kuşaktan kuşağa kendi kendini böylesine yineler. Aile kan bağlılığı, evlilik ve diğer yasal 
yollardan, aralarında akrabalık ilişkisi bulunan ve çoğunlukla aynı evde yaşayan bireylerden 
oluşan; bireylerin cinsel, psikolojik, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarının karşılandığı, topluma 
uyum ve katılımlarının sağlandığı ve düzenlendiği temel bir birimdir. Sistem perspektifine göre 
aile bir geçmişi paylaşan, duygusal bağı olan, bireysel aile üyelerinin ve ailenin bütününün 
ihtiyaçlarını karşılamak için stratejiler planlayan bireylerden oluşmuş kompleks bir yapı olarak 
tanımlanır. Öğeler arasında etkileşim vardır ve bu etkileşim sistemdeki öğelerin özelliklerinden 
etkilenir. Aile bir geştalttır; üyelerinin toplamından daha fazlasını ifade eder. 

Aile biçimleri çok genel olarak “çekirdek” ve “geniş aile” olarak sınıflanabilir. Çekirdek aile ana 
baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşur. Diğer akrabalarla da ilişkiler söz konusudur ancak 
göreli olarak aile sorunlarında ve diğer ilişkilerde daha bağımsızdır. Geniş aile ise birden fazla 
kuşağın bir arada oturduğu, ortak mülkiyet esasında ekonomik bir birimdir. 

 

BİR PSİKOLOJİK SİSTEM OLARAK AİLE 

Ailenin bir sistem olarak incelenmesine olanak sağlayan hatta belirleyici özellikleri 
sayabileceğimiz bazı ölçütler: 
a-) Her sosyal grupta olduğu gibi, aile bireylerini bir arada oluşlarını ortak bir amacı vardır. 
Üyelerin adeta gizli antlaşma ile ve ortaklaşa belirlenen bu amaç bütün üyelerinin 
gereksinimlerini aynı anda karşılayabileceklerin sosyal, psikolojik, fiziksel v.b. bir ortam 
yaratmaktır. 
b-) Her sosyal organizasyon gibi ailenin de bir örgütlenmesi / yapılanması vardır. 
c-) Aile bir insan sistemidir. Aileyi insan üyeler ,sosyokültürel yapılar, kişiler arası ilişkiler ve 
fiziksel çevre bir sistem yapar. 
d-) Aile kendi içinde alt sistemlerden oluşur. Bir birey birden fazla alt sistemde yer alabilir.bu alt 
sistemlerde yine kendi amaçları ve diğer küçük sosyal grup özellikleri olan ,ancak “aynı aile 
sistemi “içindeki birliklerdir. 
e-) Aile, belili koşulların gerektirdiği bazı değişiklikleri kendi yapısında gerçekleştirme ve 
gereksinimler için etkileşimsel yeterliği olan bir birimdir. 
f-) Aileler aynı sonuca farklı yollardan da gidebilirler. 
  



114 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sir Richard Charles Nicholas Branson,  

İngiliz İşadamı, Yatırımcı ve Yardımsever 

 

 

 

 

 

 

 

  

Disleksili olduğum için 
okul derslerinden hiç 
anlamıyordum. Uygulanan 
IQ testinde başarısız 
olmuştum. Bunlar 15 
yaşında okulu terk etmeme 
sebep oldu. Eğer bir şey 
ilgimi çekmiyorsa 
kesinlikle başarılı olamam.  
 
 



115 

 

Anne-Babaların Problem Çözme Becerisini Geliştirmeye Yönelik Eğitim Programı 

Etkinlik 2 

Uygulama Basamakları 

Öğretmen aşağıdaki tartışma soruları ile etkinliğe giriş yapabilir: 

 Başarılı anne-baba-çocuk ilişkisinin özellikleri nelerdir? 
 İnsanlar neden çocuk sahibi olmak isterler? 
 Farklı anne-baba tutumları nelerdir? 

Öğretmen daha sonra yaygın dört aile yapısı, ailenin temel gereksinimleri, anne-babaların yaygın 
tutumları hakkında bilgilendirme yaparak etkinliği bitirir. (Bilgilendirme notunda yer alan 
bilgiler kullanılabilir.) 

 

WHOOPI GOLDBERG, OYUNCU VE KOMEDYEN 
 

 

 

 

 

  

“Benim tembel bir öğrenci olduğumu düşünüp beni en 
alt sınıfa verdiler.Ama annem bir anaokulu öğretmeni 
olduğu için bana ‘Sen tembel bir öğrenci değilsin 
sadece farklısın " dedi. 
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VII.3 BİLGİLENDİRME NOTU 

YAYGIN DÖRT AİLE YAPISI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KAPALI AİLELER   
Kapalı ailelerde genellikle "geleneksel" olarak bilinirler. Bu ailelerde kararları veren belli bir 
lider ve hiyerarşi sistemi vardır.Bu lider anne veya baba olabilir.Bu tip aileler üyelerinin 
ihtiyaçlarını sabitlik /durağanlık, yapı ve ait olma duyguları ile karşılamaya çalışırlar. 
Ebeveynlik otoriteye dayanır.kapalı aileler iyi işlerlerse kurallar ve sınırlar belli olur.ancak, bu 
ailelerde çocukların özellikleri yadsınır.çünkü kapalı ailelerde zıtlıklara karşı çok az hoşgörü 
vardır. Ebeveynler katı kurallarla davranışları kontrol altında tutmaya çalışırlar.bu aileler 
oldukça katıdır ve üyeleriyle iç içedir. 
 

GELİŞİGÜZEL AİLELER  
Kapalı ailenin tam tersine, gelişigüzel aileler gurup yerine bireye önem verirler. Yani aile her 
üyenin ihtiyaç ve amaçlarını karşılamasına yardım eder. Aile yapısı hiyerarşik değil izin 
vericidir. Aile üyelerinin bağımsız olarak kendi problemlerini çözebilmeleri için 
cesaretlendirilir. Bu tip iyi işleyen aileler, çocuklarının yaratıcılığını ve bireyselliğini 
geliştirirler. Ancak, gelişigüzel ailelerin iki zorluğu vardır. Birincisi sınırlarını veya güvenli 
yapısını kurmada yetersizdirler. İkincisi, gücü kullanmada ve ebeveynlikte zayıftırlar. Bu 
nedenle etkileşim karışık hale gelir. Gelişi güzel ailelerde ergen çocuklar kendilerini bir yapıya 
dahil etmek için çeşitli alt kültür guruplarına katılabilirler. 
 

AÇIK AİLELER  
Açık ailelerde değerler karışıktır, hem bireyselliğe hem de gruba önem verirler. Kararlar bütün 
aile üyeleri tarafından alınır, bilgiler paylaşılır, işbirliği yapılır. Gelişigüzel ailelerin tersine, 
açık ailelerde iletişim fazladır. Açık aileler bireylerine güven verir . 

EŞ ZAMANLI AİLELER  
Eş zamanlı ailelerde iletişim kapalıdır. Bu nedenle sözel olmayan iletişim çok önemlidir. 
Başarılı aile üyeleri sözel olmayan bu mesajları okuyabilecek beceriyi geliştirirler. Eş zamanlı 
ailelerde çocuklar rutin ve düzenli bir ortam içinde güvenli ve ait olma duygularıyla yaşarlar. 
Ebeveynlerin iletişimi doğrudan ve açık olmadığı için bunları anlamak çok zordur. Bu tip 
ailelerde etkileşim az olduğu için samimiyetlik duygularını kaybetmişlerdir. Yine de bu tip 
aileler çocuklarına güvenlik ve ait olma duygularını yaşatmaya çalışırlar. Eğer ailede büyük bir 
değişim ortaya çıkarsa üyeler bunu inkar etmeye çalışırlar. Eş zamanlı aileler sakinlik ve huzur 
istedikleri için inkar edemeyecekleri kadar büyük bir problem oluncaya kadar üyelerine 
yardımcı olmazlar. 
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VII.4 Ailenin Temel Gereksinimleri 
1. Değerli Olma Duygusu:  
Aile içindeki etkileşim çocukları ya “ben değerliyim” ya da “değersizim” duygusuna götürür. 

Bu gereksinim aile içinde yerine getirilmezse çocuk her türlü davranışla bu duyguyu elde etmeye 
çalışır.”Ben değerliyim” duygusunu aile içinde elde eden birey kendisini kanıtlamak için aşırı 
davranışlarda bulunmaya gerek duymaz.  

2. Güven Ortamı:  
Aile içindeki bireylerin emniyette olduğu, dışarıdaki tehlikeli olayların aile içine girmeyeceği 

duygusu, bu gereksinmenin temel nedenidir. Eğer çocuk ev içinde kendisini güven içinde bulmuyorsa 
çocuk ailenin dışında bir yere yönelir. Aile ile olan bağlarını koparır.  

3. Yakınlık Ve Dayanışma Duygusu:  
Aile içinde temel güven ve dayanışma varsa aile dışında bireyin karşılaştığı stres getirici 

olumsuz olaylar yıkıcı etkisini pek göstermez. Güven duygusunun baskın olduğu aile dış dünyanın 
yaratmış olduğu sıkıntı ve kaygılarından kendisini kurtarır. Bu tür aile içinde olan kimseler 
kendilerine olduğu gibi çevresine de güvenirler. Eğer aile içinde güven ve dayanışma sağlanmamışsa 
bu insanlar yoğun stres ve gerginlik yaşarlar. Bu kişiler kendilerine dahi güvenemezler. Dolayısıyla 
çevresinde yakın ilişkiler kuramazlar.  

4. Sorumluluk Duygusu: 
Aile sistemi içindeki anne ve babalar davranış ve sözleri ile sorumluluk duygusunu ifade 

ederler. Aile içinde sadece anne baba değil herkes sorumluluk duygusunu paylaşır. Elbette ki 
çocuklara yaşları oranında sorumluluk yüklenmelidir. Tüm sorumluluğu kendi üzerine alan, çocuğunu 
sorumluluktan kurtaran anne ve babalar kendi yaşamını biçimlendirmekten aciz sürekli başkalarının 
yönetiminde olmaya yönelik bireyler yetiştirirler Bu tür tutumlar sonucunda yetişmiş bireyler 
yaşamlarında yer alan olaylardan sürekli başkalarını sorumlu tutarlar. Gelişimsel dönemi göz önüne 
alınarak çocuğun odasını toparlaması, ev işlerine yardım etmesi gibi konularda sorumluluğu 
sağlanabilir. Bunu yaparken kız ve erkek işleri kesin çizgilerle ayrılmamalıdır.  

5. Zorluklarla Mücadele Ederek Onların Üstesinden Gelmeyi Öğrenme: 
Çocuğa her şey hazır verilmemelidir. Sorumluluk duygusunun gelişimi ile ilgili anlatılanlar 

zorluklarla mücadele etme ile ilgilidir. Çocuğun içinde bulunduğu gelişimsel dönem göz önünde 
bulundurularak çocuk kendi sorunları ile baş başa bırakılmalıdır. Bu durum onların zor sorunları ile 
mücadele ederek, uğraşmasına olanak vermek, kendisine güvenli sorun çözme becerileri gelişmiş 
bireyler olarak yetişmeleri için gereklidir. Karşılaştığı her zorluğa aşırı yardım eden ana babaların 
çocukları sürekli başkalarına muhtaç, kendilerine güvensiz olur. Böyle kişiler yetenek becerilerini 
keşfedemezler 

6. Mutluluk Ve Kendisini Gerçekleştirme Ortamı: 
Aile ortamı bir mutluluk ortamıdır. Şimdiye kadar anlatılan gereksinimlerin karşılanması mutlu 

olmayı getirir. Evde değerli olduğu duygusunu tadan birey mutlu olur ve yaptığı şeylerden doyum 
alır, kendini gerçekleştirme olanağı bulur. 

7. Sağlıklı Manevi Yaşamın Temellerini Oluşturma Ortamı: 
Katı din kuralları altında yetiştirilmiş çocuk sürekli yargılanacağı, cezalandırılacağı korkusunu 

yaşar. Kendi yaşantı ve deneyimlerini zenginleştirecek iç ve dış dünyasını araştırıp keşfedeceği yerine 
körü körüne itaati, kendi düşünce ve duygularından utanmayı öğrenir. Sağlıklı manevi yaşam ailenin 
çocuğuna verebileceği en önemli süreçtir. Sağlıklı bir manevi temeli olan insanlar kendisi ile barışık, 
insan ilişkileri olumlu ve kuvvetli saygılı bireyler olarak yetişirler.   
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KORUNMASI GEREKEN BEŞ TEMEL ÖZGÜRLÜK 
1. Şimdi ve burada olanı duyma ve görme (algılama) özgürlüğü 
2. Kendi düşündüğünü olduğu gibi ifade edebilme özgürlüğü 
3. Kendi duygularını olduğu gibi ifade edebilme özgürlüğü 
4. Kendi arzularına göre bir şeyi isteme ya da reddetme özgürlüğü 
5. Olmak istediği yönde gelişerek kendi özünü gerçekleştirme özgürlüğü 
 
VII.5 Ana Babaların Yaygın Tutumları 
1. Şiddetli Ret Edici Ana Baba Tutumu  
Ret etme, bir anlamda çocuğun bedensel ve ruhsal gereksinmelerini karşılamayı aksatacak 

kadar çocuğa karşı düşmanca duygular beslenilmesidir. Şiddetli ret edici tutumu olan ailelerde 
çocuğa karşı düşmanmış gibi davranılır. Şefkat, sevgi, sıcaklık verilmez. Öz evlatları olduğu 
halde anne baba tarafından çocuk üvey evlat muamelesi görmektedir. Bazen sadece anne bazen 
de sadece baba çocuğu ret eder. Ama genelde aile içinde çocuğa soğuk davranılır. Beğenilmez ve 
devamlı her yaptığı eleştirilir. Çocuğun eksik ve yanlış davranışları araştırılır. Çocuğa baskı 
yapmak için her türlü fırsat kollanır. Çocuğun iyi yönleri değil de devamlı kötü yönleri su yüzüne 
çıkarılır. Her türlü angarya bu çocuğa yıkılır. Bazen diğer çocuklar da bu muameleden nasiplerini 
almaktadırlar. Ama genelde günah keçisi olarak bir çocuk seçilir. Ret edilen çocuğa evdeki diğer 
çocuklardan farklı davranılır. Aile sıcak, sosyal ve güven verici havadan kesinlikle yoksundur. 
Aile içi yaşam gerilim, çatışma ve kavgalarla doludur. Anne baba çocuğu sevmemekte, 
anlamamakta ve onu diktatörce yönetmeye çalışmaktadır. 

2. Kayıtsız Ve Pasif Anne Baba Tutumu  
Pasif ve kayıtsız ebeveyn, çocuğun davranışları karşısında "ilgisiz ve kayıtsız" davranışlar 

sergileyen anne babadır. Onlar için çocuğun varlığı ve yokluğu belli değildir. Bu gruba giren 
anne babalar hoşgörü ile boş vermeyi birbirine karıştırmaktadırlar. 

Anne baba çocuğa karşı çocuğun kendisini rahatsız hissedecek kadar kayıtsız 
kalabilmektedir. Çocuğu ihmal eden anne baba zorunlu olduğu zamanlarda, çocukla yüzeysel bir 
ilişki kurabilmektedir. Çocuk anne babayı rahatsız etmediği müddetçe, görünürde çocukla ilgili 
pek bir problem yoktur. Eğer çocuk anne babayı rahatsız eder ve onların yollarına çıkıp engel 
teşkil ederse, anne baba çocuğa karşı düşmanca bir tutum ve tavır takınır. Çocuğu düşman kuvvet 
ilan ederler. Daha sonra ise çocuğa karşı yine kayıtsız tutum sergilerler. 

Anne babaların kişilik yapıları değişkendir. Rahat, sessiz, vurdumduymaz pasif oldukları 
gibi saldırgan da olabilirler. 

3. Baskıcı, Otoriter, Katı Ve Sıkı Anne Baba Tutumu 
Çocuğunu, kendi ideallerinde yaşattığı kalıplara uygun küçük bir yetişkin yapma çabasıyla, 

yola çıkan ana babaların çoğunlukla katı, baskıcı ve hoşgörüsüz bir tutum içinde olduklarını 
görürüz. Çocuğumuz bizden yaşça bedence ve ruhça küçük olabilir fakat bu çocuğumuzun bizim 
bir model küçüğümüz olması anlamına gelmez. O henüz bir çocuktur. Evet çocuktur. Yaramazlık 
ve hatalar yapması kadar doğal olabilecek ne olabilir ki? 

4. Dengesiz,Kararsız Ve Tutarsız Anne Baba Tutumu 
Çocuk eğitiminde tutarsızlık çok yönlüdür.Çocuğun belli bir davranışı kimi zaman hoş 

görülmesi kimi zamanda aynı davranış yüzünden ceza alması çocukta cezanın anlamı ve suçun 
niteliği hakkında kuşkular uyanmasına neden olur.Acaba çocuğun bu davranışı anne babanın 
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belirli bir anında, örneğin işten yorgun argın geldiklerinde, sinirli olduklarında veya evde misafir 
olduğunda mı yanlıştır? Sakıncalıdır? Yoksa her zaman sakıncalı ve uygun değildir?. Örneğin 
çocuk evde ıslık çalıyordur.  

5. Amaçsız Hoşgörülü Anne Baba Tutumu 
Anne babanın çocuklarına karşı hoşgörü sahibi olmaları çocukların bazı kısıtlamalar 

dışında, arzularını, diledikleri biçimde gerçekleştirebilmelerine izin vermeleri anlamına 
gelmektedir. Düzeyli hoşgörü sahibi olan anne babaların çocukları evlerine yönelik olumlu 
bireyler olurlar. Hoşgörü normal düzeyde ise, çocuk kendine güvenen, yaratıcı ve toplumsal birey 
olarak karşımıza çıkar. 

Amaçsız hoşgörüde ise yukarıda anlatmaya çalıştıklarımdan biraz farklıdır. Anne baba ev 
içinde ve dışında çocuğun kendilerini rahatsız etmemesi şartıyla, çocuğun tüm davranışlarında 
serbestlik vardır. Çocuk bir müddet sonra anlar ki "Anne babayı rahatsız etmezsem, her şeyi 
yapabilirim." Demeye başlar. 

Böyle anne babalar hoşgörülü tutumlarından kolay kolay ayrılmak istemezler.Çünkü 
çocuğa dilediğini vermenin ona karşı koymaktan daha kolay olduğu düşüncesini kendilerine 
yerleştirmiştirler. Çocuğu en kolay metotla büyütmektedirler.Çocuğun istekleri "Bırak ver de 
ağlamasın, çocuk üzülmesin." Veya "Çocuktur yapar, siz hiç çocuk olmadınız mı?" denilerek 
yerine getirilmeye çalışılır. Kendi yaşamadıkları çocukluklarının; çocukları tarafından 
yaşanmasını isterler. 

Böyle bir tutum çoğunlukla çocuğu cezalandırmaktan korkmanın ve çocuğa bebek 
muamelesi yapmanın bir dönüşümü olarak ortaya çıkmaktadır. 

6. Mükemmeliyetçi Anne Baba Tutumu 
Mükemmeliyetçi anne baba her şeyin en iyisini çocuğundan bekler. Kendi 

gerçekleştiremediği yaşantıları çocuklarının gerçekleştirmesini ister. Mükemmeliyetçi anne 
babanın çocuğu sınıfın birincisi ve hatta okulun birincisi olmalıdır. Ayrıca çok iyi resim yapmalı, 
şarkı söylemeli, iyi konuşmalı, lider olmalı, iyi yüzmeli, koşmalı herkesin parmakla göstereceği 
örnek davranışlar sergileyen çocuk olmalıdır. Hayır! Böyle ailelerde çocuk asla çocuk olmaz. 
Çocukluğunu yaşayamaz. 

7. Kabul Edici, Güven Verici, Hoşgörülü Ve Demokratik Anne Baba Tutumu  
Anne babanın çocuğu kabulü, sevgi ve sevecenlikle ele alması, çocukla ilgilenmesi 

şeklinde davranışa yansımaktadır. Kabul eden anne baba, çocuğun ilgilerini göz önünde tutarak, 
onun yeteneklerini geliştirecek ortamı çocuk için hazırlar. Kabul gören çocuk, genellikle 
sosyalleşmiş, işbirliğine hazır, arkadaş canlısı, duygusal ve sosyal açıdan dengeli ve mutlu bir 
bireydir. 

Anne baba birbirlerine ve çocuklarına karşı olan duygularında net ve açıktır. Aile içinde 
güven ve şeffaflık vardır. Aile huzurludur. Problemlerle nasıl baş edebileceklerini birlikte 
araştırırlar. Bu ortamda yetişen çocuğa kişilik özelliği olarak aynen yansır. 

Ana babaların çocuklarına karşı hoşgörü sahibi olmaları, çocuklarını desteklemeleri, bazı 
kısıtlamaların dışında çocuğun istek ve arzularını yerine getirmeleri anlamına gelmektedir. 
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                Albert Einstein, Fizikçi  

 

 

 

 

 

  

“Albert bana öğretmeninin ona zeka olarak yavaş, asosyal ve hayal aleminde yaşıyorsun 
dediğini söyledi.” 

- Hans Albert Einstein (Albert Einstein'ın babası) 
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Anne-Babaların Problem Çözme Becerisini Geliştirmeye Yönelik Eğitim Programı 

Etkinlik 3 

Uygulama Basamakları 

Öğretmen aşağıdaki tartışma soruları ile etkinliğe giriş yapabilir. 

 Anne-baba çocuk ilişkisinde iletişimin yeri nedir? 
 Aile fonksiyonları açısından iletişim neyi ifade eder? 
 İletişim engelleri nelerdir? 

Anne-baba davranışlarının çocuk üzerindeki etkisi, aile içi iletişim, iletişim engelleri hakkında 
bilgilendirme yapılarak etkinlik bitirilir. (Bilgilendirme notunda yer alan bilgiler kullanılabilir.) 

 

 

  

Thomas Alva Edison (1847 – 1931) 

 Amerikan mucit ve işadamı 

 

 

 

  

Öğretmenlerden biri 6 yaşındaki çocukla ailesine şu notu gönderdi: “Öğrenebilmek için 
çok aptal.” Bu çocuk Thomas A. Edison'du.”  
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BİLGİLENDİRME NOTU 
Anne-Baba Davranışlarının Çocuk Üzerindeki Etkileri 
Çocuğun zeka ve kişilik gelişiminin temelinde annenin ve babanın davranışlarını 

buluyoruz. Onların tek tek kişilikleri, birbirlerine olan davranış ve tutumları ve çocuklarına 
gösterdikleri ilgi ve davranış biçimleri gerçekten çok önemlidir. Çocuğun zeka ve kişilik 
gelişiminde, özellikle anne ve baba davranışlarının büyük rolü vardır.Bazı çocuk ileriki 
yaşamında tıpkı anne ve babası gibi davranır.Bazı çocuk öyle zorlanmıştır ki, reaksiyon olarak, 
kendisine yöneltilen davranış ve eğitim tarzının tam tersini seçer. Doğru ya da yanlış olduğunu 
gözetmeden... İçinde birikmiş acı ve sorunlar nedeni ile... 

Bazıları da, kendi anne ve baba davranışlarını bilinçli bir yorum süzgecinden geçirir ve en 
iyisini, en doğrusunu uygulamaya çalışır. 

Genellikle çocukların öğrenim ve eğitimlerinde anne ve babanın, idealleri büyük rol 
oynamaktadır. Çocuklarında adeta kendilerini gerçekleştirmek istemektedirler.  

 
Etkili Aile İletişimi 
Her zaman bilinen bir söz vardır:” Eğitim ailede başlar” Gerçekten de çocuğa aile içinde 

gereken becerileri kazandırmaya çalışıyoruz. Ama ne kadarını ve nasıl. Zaten önemli olanda 
“Nasıl” sorusunun cevabı. Her aile başarılı çocuklar yetiştirmek ister. Bunun için çocuklarına 
mümkün olduğunca iyi bir gelecek sağlamaya çalışırlar. Onları iyi okullarda okutmak ister. 
Bunun için aile varını yoğunu ortaya koyar tüm özverisini çocuğuna verir. Ancak yadsınan bir 
konu vardır ki oda çocuğun sağlıklı bir kişilik nasıl geliştireceği. Aslında hayatta her şey başarı 
değildir. Önemli olan çocuğun içinde bulunduğu dönemi nasıl atlattığı, nasıl bir kimlik 
oluşturduğudur. Çocuk aileyi yansıtır. Aile içindeki bireylerin kişilik yapısı çocuğun kişiliğini 
şekillendirir. Yani aile iletişim becerilerini kullanmazsa çocukta iletişim becerilerini kullanamaz. 
Dolayısıyla çocuk hem ailede hem de sosyal çevrede sürekli çatışa içine girer. O halde “aile 
çocuğa nasıl eğitim verecek, çocukta nasıl sağlıklı bir kişilik oluşturacak?”. 

Elbette ki her anne baba çocuğunu en iyi şekilde yetiştirmek ister. Çocuğuna iyi niyetle 
yaklaşmaya çalışır. Ama anne baba iyi niyetleri kullanmasına rağmen yanlış yöntemleri 
kullanabiliyor. Burada ailenin vereceği iyi bir eğitim çocuğuyla kurduğu sağlıklı iletişim 
becerilerini kullanmasına bağlıdır. Bu sağlıklı iletişimi çocukla kurabilmek için önce onu tanımak 
ve onun temel gereksinimlerine saygı duymak gerekir.. Bu kitapçıkta çocuğunuzun temel 
gelişimsel özelliklerini görecek, onu daha iyi tanıyacak ve daha iyi anlayacaksınız. Ayrıca sorun 
çözme, ben dilini kullanabilme, etkin dinleme gibi temel iletişim becerileri ile çocuğunuza daha 
olumlu yaklaşabileceksiniz 

Her şeyden önemlisi çocuklarınızı ayrı birer kişi olarak görüp onların kişiliklerine, 
bağımsızlıklarına saygı duymaktır. Çocukları tanımada ve anlamada en büyük yardım aslında 
kitaplar değil çocuğunuz ve sizlerin arasındaki o köprüdür. Yani:ETKİLİ İLETİŞİM. 
Etkili iletişim çocuğunuzla aranızdaki o köprüyü kurup ona ulaşmanızı kolaylaştıracaktır....  
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İletişim Engelleri 
1. Emir vermek, Yönlendirmek: Bu iletiler kişinin duygularının önemsiz olduğu mesajını 

verir. Kişi diğer kişinin istediğini yapma zorunluluğunu hisseder. 
2. Uyarmak, Gözdağı vermek: Bu iletiler de emir verme ve yönlendirmeye benzer; ancak 

kişinin vereceği yanıtın karşılığı olacak tümceleri de içerir. Kişinin isteklerine saygı duyulmadığı 
mesajını verir. Bu durum kişide öfke ve düşmanlık yaratır. 

3. Ahlak dersi vermek: Bu tür ilişkilerde otoritenin ve zorunlulukların gücü kişiye karşı 
kullanılır. “yapmalısın, etmelisin” mesajlarını iletir ve bireyi karşı koymaya zorlar. 

4. Öğüt vermek ve çözüm önerileri getirmek: Kişinin sorunlarını kendi kendisine 
çözeceği yeteneğinin olmadığına inanıldığını gösterir. 

5. Öğretme, nutuk çekme, mantıklı düşünceler önerme: Bu durum aile içinde o anda 
herhangi bir sorun yokken çocuklar tarafından kabul edilebiliyor; ancak, sorun anında bu durum 
kabul edilmiyor ve daha fazla çatışmalara neden oluyor. Mantıklı düşünceler önerme çocuğun 
mantıksız ve bilgisiz olduğuna dair mesaj iletir. 

6. Yargılamak, eleştirmek, suçlamak,aynı düşüncede olmamak: Bu iletiler çocuk 
üzerinde diğerlerinden daha fazla olumsuz etki yapar. Bu değerlendirmeler çocuğun benlik 
saygısını düşürür. Çocuklar hakkında yapılan olumsuz değerlendirmeler çocuğun kendisini 
değersiz, yetersiz görmesine neden olur. 

7. Övmek, aynı düşüncede olmak, olumlu değerlendirmeler yapmak: Genel inanç 
olarak bu durumun çocuğa zarar vereceği hiç düşünülmez. Çocuğun öz imgesine uymayan 
değerlendirmelerin yapılması çocukta kızgınlık yaratır. Çocuklar bu iletileri anne babanın 
kendilerini yönlendirme ve isteğini yaptırma girişimi için kurnazlık olarak yorumlarlar. “Siz 
böyle söyleyince sanki ben daha çok mu çalışacağım?” gibi düşünürler. Övgü ise başkalarının 
yanında yapılıyorsa çocuğu utandırır. Aşırı övgü sonucunda çocuk buna alışır ve övülmeye 
gereksinim duymaya başlar. 

8. Ad takmak, alay etmek: Çocuğun benlik saygısı üzerinde olumsuz etki yapar. 
9. Yorumlamak, analiz etmek, tanı koymak: Bu durum çocuğun konuşmasını, kendi 

duygularını ifade etmesini engeller. 
10. Güven vermek, desteklemek, avutmak, duygularını paylaşmak: Anne babalar 

çocuklarının duygularını tam olarak anlamadıklarında ortaya çıkar. Böyle bir durumda sorun hiç 
yokmuş gibi algılanıp avutma eğilimine gidilir.” Üzülme yarın her şey düzelecek, kendini daha 
iyi hissedeceksin” gibi mesajların verilmesi çocuğun önemsenmediği hissini verir. 

11. Soru sormak, sınamak, sorgulamak: Çocuk sorgulanıyor hissine kapıldığında bu 
durum onda güvensizlik, kuşku oluşturur. 

12. Sözünden dönmek, oyalamak, alay etmek, şakacı davranmak, konuyu saptırmak: 
Böyle iletiler yüzünden çocuk anne babasının onunla ilgilenmediğini, duygularına saygı 
göstermediğini belki de onu dışladığını, dikkâte almadığını düşünür. Çocuklar sorunlarını dile 
getirdiklerinde çok ciddidir. Şaka ve espriyle karşılık vermek onları incitebilir ve itilmişlik kenara 
atılmışlık duygusunu verir.  
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Anne-Babaların Çocuklarının Okul Başarısına Yardımcı Olma Konusundaki Tutum Ve 

Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Eğitim Programı 
 

Amaç : 
 Çocukların okul ve eğitim süreci ile ilgili yaşadıkları sorunlarla başa çıkabilme becerisini 

geliştirme 
 Okulla olan iletişimin önemini fark etme  

 
Süre : 60 dakika 

Uygulama Basamakları 

 Öğretmen , anne-babalardan çocuklarında gördükleri okul ve eğitim süreci ile ilgili, en 
önemli üç sorunu bir kağıda yazmalarını ister. 

 Her katılımcı kendi çocuğunun problemini okur, ortak görülen sorunlar en önemli 
sorunlar olarak tahtaya yazılır. 

 Her katılımcıdan, her bir sorun için nasıl bir başa çıkma yöntemi geliştirebileceğini ifade 
etmesi istenir. 

 Bu şekilde bir tartışma ortamı sağlanır. 
 Tahtaya yazılan ortak sorunların karşısına, üyelerin kendi bulduğu ve fikir birliğine 

vardıkları çözüm yolları eklenir. 
 Aşağıdaki örnek anne-babalara tartışma öncesi sunulabilir.. 

Sorun: Çocuklarını ders başına oturtamamaları 
Çözüm: 
a) Çocukla konuşma 
b) Ders çalış demeden çalışma saatinde anne-babanın kitap okuyarak örnek olması 
c) Çocuk kendiliğinden ders çalışmaya başlarsa, olumlu ifadelerle anında bu davranışın 
pekiştirilmesi 
 
 Daha sonra öğretmen üyelere aşağıdaki hikayeyi anlatır; 

‘İki ressam çok güzel bir resim yapmaya karar vermişler.Resmin çabuk bitmesi için birisi 
geceleri, diğeri gündüzleri çalışmayı planlamış.Böylelikle resmi yapmaya başlamışlar.Gündüz 
çalışan ressam gece çalışan arkadaşının bir ağaç çizdiğini, gece çalışan ise, gündüz çalışan 
arkadaşının bir ev yaptığını düşünerek resmi tamamlamışlar.Çünkü resme başlamadan önce neyin 
resmini yapacaklarını hiç konuşmamışlar.’ 

 Öğretmen hikayeyi anlattıktan sonra şu sorularla devam eder. 
 “Sonuçta ortaya ne çıkmış dersiniz? Sizce neden böyle bir sonuç çıktı?” 
 Ardından çocuğun okul başarısını artırmada okul, öğretmen ve çocuk arasındaki iletişimin 

önemi vurgulanmalıdır. 
 Daha sonra okul, öğretmen ve çocuk arasındaki iletişim nasıl artırılabilir konusu tartışılır. 
 Öğretmen, konuşulanları kısaca özetleyerek eğitim programını bitirir. 
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IX. EKLER 

IX.1 Ortak Ülke Romanya Hakkında Bir Anket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questionnaire about Romania
6-8 Yaş 300 Öğrenci 

7 Soru
Ülkü İlkokulu 

Hidden Stars April 2015-Isparta Erasmus+ Strategic Partnership Project

 

Cinsiyet

Sayı Oran
Geçerli Kız 166 55,3

Erkek 134 44,7
Toplam 300 100,0

Hidden Stars April 2015-Isparta Erasmus+ Strategic Partnership Project
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Yaş Grubu
Sayı Oran

Geçerli 6 yaş 84 28

7 yaş 128 42,7

8 yaş 88 29,3

Toplam 300 100,0

Hidden Stars April 2015-Isparta Erasmus+ Strategic Partnership Project

 

Romanya Avrupa Ülkesidir

Sayı Oran
Geçerli Doğru 210 70,0

Yanlış 62 20,7
Fikrim Yok 28 9,3

Toplam 300 100,0

Hidden Stars April 2015-Isparta Erasmus+ Strategic Partnership Project
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Romanya Türkiye’ye komşu değildir

Sayı Oran
Geçerli Doğru 209 69,7

Yanlış 30 10,0
Fikrim Yok 61 20,3

Toplam 300 100,0

Hidden Stars April 2015-Isparta Erasmus+ Strategic Partnership Project

 

Romanya’nın Başkenti Bükreştir

Sayı Oran
Geçerli Doğru 165 55,0

Yanlış 17 5,7
Fikrim Yok 118 39,3

Toplam 300 100,0

Hidden Stars April 2015-Isparta Erasmus+ Strategic Partnership Project
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Romanya’nın Nüfusu Türkiye’den 
Fazladır

Sayı Oran
Geçerli Doğru 17 5,7

Yanlış 220 73,3
Fikrim Yok 63 21,0
Toplam 300 100,0

Hidden Stars April 2015-Isparta Erasmus+ Strategic Partnership Project

 

Kont Drakula(Vampir) Romanya’da 
Yaşamıştır

Sayı Oran
Geçerli Doğru 84 28,0

Yanlış 113 37,7
Fikrim Yok 103 34,3
Toplam 300 100,0

Hidden Stars April 2015-Isparta Erasmus+ Strategic Partnership Project
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Romanya’nın Para Birimi EURO’dur

Sayı Oran
Geçerli Doğru 125 41,7

Yanlış 88 29,3
Fikrim Yok 87 29,0

Toplam 300 100,0

Hidden Stars April 2015-Isparta Erasmus+ Strategic Partnership Project

 

Romanya’nın çoğunluğu Hristiyandır

Sayı Oran
Geçerli Doğru 197 65,7

Yanlış 33 11,0
Fikrim Yok 70 23,3

Toplam 300 100,0

Hidden Stars April 2015-Isparta Erasmus+ Strategic Partnership Project
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IX.2 Bireysel Eğitim Planı 

İsim  Sınıf Öğretmeninin İsmi 
 

Adres 
 
 
 
 
 

BEP Planını Hazırlamada Katkı Sunan Öğretmenler 

Telefon No Uygulaa Başlangıç Tarihi 
 
 

Doğum Tarihi   
 
 

Değerlendirme Tarihi  

Özet Bilgi 
 

Sorunlu Yönler 
 
 

Güçlü Yönler 
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İsim_______________________________________________ 

 Öncelikli Amaçlar /Hedefler  

 

Öğrencinin 
Mevcut 
Durumu 

Öğrenme 
Hedefleri 

Başarı 
Kriterleri 

Sorumlu 
Personel Stratejiler Materyaller/ 

Kaynaklar Hedef Tarih Değerlendirme 

        

        

        

 

Yorumlar 
 

Değerlendirme Anahtarı                       
1 –Üstün Başarı      4- Başarı Yakalanamadı 
2 – Başarı Yakalandı  5 – Çalışma Başlatılamadı       
3 – Gelişmekte 

 

 

IX.2 Disleksi Tespit Kontrol Listesi 

 

 

 
 

 

  

Okul İsmi _________________________________   

Öğrencinin okul numarası ________________ Doğum Yılı__________________  
Sınıfı _________________Cinsiyeti ____________________ 
Uygulama Tarihi______________ 
Uygulayan Öğretmenin Adı Soyadı  ____________________________________ 
Toplam Puan_____________________________________________________ 
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A
sl

a  

N
ad

ir
en

 

B
az

en
 

Sı
k 

sı
k 

H
er

 z
am

an
 

P
ua

n 

1 
Öğrenci temel motor becerileri yerine getirir. 

(kalem tutma, makas kullanma vb. beceriler) 
      

2 
Öğrenci koordinasyon sorunu yaşamaktadır. 

(topu yakalama, ip atlama vb. gibi aktivitelerde) 
      

3 
Öğrenci, ince motor becerileri gerektiren işleri  
yapabilir. (ayakkabısını kendisi bağlar, 
düğmelerini ilikler, makasla kesim yapabilir) 

      

4 
Öğrenci, kısa bir okumanın ardından baş 
dönmesi, baş ağrısı ve karın ağrısından şikayet 
eder. 

      

5 
Öğrenci herhangi tanılanmış bir göz kusuru 
olmamasına rağmen okurken görme sorunları 
var izlenimi verir 

      

6 Öğrenci bir aktivite esnasında zorluk yaşayınca 
normalden fazla sinirlenir. 

      

7 
Öğrenci ani ve sert değişimleri 
kabullenebilir.(öğretmen, sıra arkadaşı, evdeki 
değişimler) 

      

8 Öğrenci yaptığı işe odaklanır       

9 Öğrenci görev ve sorumluluklarını yerine getirir.       

10 Öğrenci asabidir.       

11 Öğrenci anlamakta zorluk çektiği kelimeleri 
anlamak için tekrar tekrar okur. 

      

12 Öğrenci yaşıtlarına göre daha yavaş yazar ve 
okur. 

      

Bu test ilkokulların 1. ve 2. Sınıflarında okuyan öğrencilere yöneliktir. Sınıf öğretmeni 
tarafından sınıfın akademik düzeyi en düşük olarak görülen 10 öğrencisine 
uygulanmalıdır. Test bizzat öğretmen tarafından öğrenci hakkında sorulan sorular 
doğrultusunda doldurulur. 
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13 Öğrenci konuşmasında cümlelerini bir mantık 
çerçevesinde sıralar. 

      

14 Öğrenci yazarken veya okurken bazı kelimeleri 
veya tam satırı atlar.  

      

15 Öğrenci tahtadaki yazıyı defterine zorlanmadan 
yazar. 

      

16 Öğrenci alfabeyi doğru bir sırayla sayar.        

17 Öğrenci harfi gördüğünde sesini verir       

18 Öğrenci kelimeleri  ters yazar. (koç-çok,en-ne)       

19 Öğrenci bazı harf veya rakamları ters yazar. 
(Örn: b-d, 6-9, E-3, L-7 vb.) 

      

20 Öğrenci farklı sesleri tanıyıp ayırt eder.       

21 Öğrenci haftanın günlerini veya ayları doğru 
sıralar /sayar. 

      

22 Öğrenci rakamları yazılı haliyle ilişkilendirir.       

23 Öğrenci nokta, virgül, ünlem gibi noktalama 
işaretlerine dikkat etmeden okur. 

      

24 Öğrenci içeri-dışarı, bugün-dün, önce-sonra gibi 
zıt kavramları birbirinin yerine kullanır.  

      

25 Öğrenci sol sağ yönlerini öğrenmede zorluk 
yaşar. 

      

26 Öğrenci bildiği bir yolu bulmakta zorluk yaşar       

27 Öğrenci, f-v , c-g  gibi sesli ve sessiz ünsüzleri 
yada r-l, s-t gibi yakın sesleri  karıştırır. 

      

28 Öğrenci bir işi bitirmek için ihtiyacı olan zamanı 
kestirmekte zorluk yaşar. 

      

29 Öğrenci konuşurken heyecanlı veya aşırı 
hareketlidir. 

      

30 
Öğrenci 20'ye kadar olan temel matematiksel 
işlemleri yaparken (toplama, çıkarma gibi) 
zorluklar yaşar. 
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AİLE Evet Hayır 

1 Öğrencinin ailesinde sesli okuma zorluğu yaşayan birisi var mı?   

2 Öğrencinin ailesinde geç konuşan birisi var mı?   

3 Öğrencinin ailesinde yön bulma ile ilgili sorunu olan birisi var mı?   

4 Öğrencinin ailesinde sol ile sağı ayırt etmede zorluk yaşayan birisi var mı?   

5 Öğrencinin ailesinde el yazısının okunması güç olan birisi var mı?   

6 Öğrencinin ailesinde sık yazım hataları yapan birisi var mı?   

7 Öğrencinin ailesinde basit matematiksel işlemleri aklından veya parmak sayarak 
yapmakta zorlanan birisi var mı? 

  

8 Öğrencinin ailesinde çarpım tablosunu okulda görmesine rağmen öğrenemeyen veya 
ciddi zorluk yaşayan birisi var mı? 

  

9 Öğrencinin ailesinde okuma yazma bilmesine rağmen bir sayfayı normalden çok uzun 
sürede okuyan biri var mı? 

  

10 Öğrencinin ailesinde toplum içinde konuşamayan biri var mı?   

11 Öğrencinin ailesinde telefon araması yaparken numaraları tuşlarken sık sık karıştıran 
biri var mı? 

  

12 Öğrencinin ailesinde ayları ileri doğru saymakta zorlanan birisi var mı?   

13 Öğrencinin ailesinde ayları geriye doğru saymakta zorlanan birisi var mı?   

14 Öğrencinin ailesinde günleri, saatleri sık sık karıştıran birisi var mı?   

15 Öğrencinin ailesinde rakamlardan oluşan sayıları okurken karıştıran birisi var mı? 
(Örn:35-53) 

  

16 Öğrencinin ailesinde okulda derslerde not almada zorlanan birisi var mı?   

17 Öğrencinin ailesinde derslerinde sürekli düşük notlar alan birisi var mı?   

18 Öğrencinin ailesinde özellikle ana diliyle ilgili derslerde başarısızlık yaşayan veya sayı 
veya harfleri tersinden yazma sorunu yaşayan kişi var mı? 

  

19 Öğrencinin ailesinde çevresi tarafından (miskin) tembel olarak tanınan bir kişi var mı?    

20 Öğrencinin ailesinde bir görev verildiğinde umursamaz davranan ya da işten kaçan bir 
kişi var mı? 

  

21 Öğrencinin ailesinde okul o kurallarına uyamadığı için okulu bırakan bir kişi var mı?   
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 Asla Nadiren Bazen Sık Sık Daima 

1 0 1 2 3 4 

2 4 3 2 1 0 

3 0 1 2 3 4 

4 4 3 2 1 0 

5 4 3 2 1 0 

6 4 3 2 1 0 

7 0 1 2 3 4 

8 0 1 2 3 4 

9 0 1 2 3 4 

10 4 3 2 1 0 

11 0 1 2 3 4 

12 4 3 2 1 0 

13 0 1 2 3 4 

14 4 3 2 1 0 

15 0 1 2 3 4 

16 0 1 2 3 4 

17 0 1 2 3 4 

18 4 3 2 1 0 

19 4 3 2 1 0 

20 0 1 2 3 4 

21 0 1 2 3 4 

22 0 1 2 3 4 

23 4 3 2 1 0 

24 0 1 2 3 4 

25 4 3 2 1 0 

26 4 3 2 1 0 

27 4 3 2 1 0 

28 4 3 2 1 0 

29 4 3 2 1 0 

30 4 3 2 1 0 
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-------------------------------------------------------------- 

 

 
  

Analog Ölçek: -----  

 

Skor  

120-90 puan absent (Disleksi yok) 

89-60 slightly (hafif düzeyde) 

59-30 at risk + / - positive (Risk Grubunda) 

29-0 positive (Pozitif) 
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