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ANASINIFLARI EKİM AYI BÜLTENİ 

   “3-6 YAŞ GELİŞİMSEL ÖZELLİKLERİ” 

Okul öncesi dönem (erken çocukluk dönemi) bireyin hayatında kişiliğin temellerinin atıldığı 

en önemli dönemdir. Bu dönemde edinilen bilgi, deneyim ve yaşantılar çocuğun ilerde nasıl bir 

yetişkin olacağını belirleyecektir. 

3 yaşından itibaren çocuklar pek çok beceriyi kazanmaya başlarlar. Hareket alanları daha 

genişlemiş olan 3 yaş çocuğu gerek küçük gerek büyük kaslarını kullanmada çok daha etkin hale 

gelmiştir. Kalem ve değişik boyaları kullanarak çizgiler çizmeye, başlamıştır. Çatal ve özellikle de 

kaşığı çok rahat kullanabilmektedir. Ayakkabılarını genellikle ters de olsa giyebilir ancak 

bağlayamaz. Basit giysileri giyebilir, çıkarabilir. 

 Sosyal alanda; yaşıtlarıyla bir arada olmaktan çok keyif alır, onlarla birlikte olabilmek için 

çevresindekilerinin de isteklerine cevap vermeye çalışır. Anne ve babalar, çocuğun bu dönemde 

yaşıtlarıyla bir arada olmasına fırsat tanıyarak çocuğun sosyal gelişimine destek olmalıdır. 

 3 yaş çocuğu çok meraklıdır, her şeyin nedenini sorup, öğrenmek ister. Bu anlamda anne ve 

babaların sabırla, cevaplayıcı tutumda olmaları, çocuğun öğrenme hevesini kırmamak adına oldukça 

önemlidir. Masal ve hikayelerden çok hoşlanır. Kısa cümleler kurmakla birlikte yaklaşık 1000 

kelime hazinesine sahiptir, ardı ardına verilen iki ya da üç kısa yönergeye uyabilir. Küpler, bloklar, 

yaşı ve seviyesine uygun basit yap-boz oyunları çocuğun zihinsel gelişimi için yararlı olacaktır.  

4 yaş çocuğunda el becerileri ve el-göz koordinasyonları gelişmiştir. Gerektiği şekilde 

motive edildiğinde kendi öz bakım ihtiyaçlarını(giyinme-soyunma-el/yüz yıkama-saç tarama-diş 

fırçalama gibi) karşılayabilir. Artık resimlerinde çoğunlukla baş olmak üzere insan figürünü 

kullanır. Bu yaş çocuğunun belirgin bir özelliği de çok hareketli olmalarıdır. Bu bakımdan anne ve 

babaların bu konuda çok dikkatli olmaları önerilmektedir. 4 yaş çocuğu değişkendir ve çok konuşur, 

masal dinlemeyi sever, hikaye ve masallara isimler bulabilir, dikkat süreleri 10-15 dakika 

arasındadır. Yaratıcılıklarını destekleyici nitelikteki çalışmalara yer vermek(artık malzemelerden 

kendi oyuncağını oluşturmak, birlikte basit şarkılar bestelemek, çeşitli resimler üzerine konuşmak 

ve hikayeler oluşturmak vb.)geniş olan hayal güçlerini olumlu yönde kullanmalarına olanak 

sağlayacaktır. 

 Sosyal alanda; daha düzenli iletişim kurar hale gelmiştir, kendine güvenir. Grup oyunlarına 

katılmaktan ve dramatizasyon köşelerinden keyif alır. 

 4 yaş çocuğu ile sık sık sohbet etmek, konuşulan konularla ilgili sorular sormak ve 

yönlendirmek, günlük etkinlikleri çocukla birlikte planlamak (yarın okuldan döndüğünde ne 

yapmamızı önerirsin gibi), üç aşamalı yönergeler vermek çocuk için yararlı olacaktır. 
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5 yaş çocuğunun motor becerileri daha da gelişmiştir. Zaman kavramı oluşmaya başlamış, 

dikkat süreleri daha da uzamıştır. Bu dönemde çocuk korkularını dile getirir. Çocuk korkularını dile 

getirirken onu dinlemek, korkularının nedenlerini anlamaya çalışmak ve elbette ki güven vermek 

duygusal gelişimi ve sağlığı için çok önemlidir. 

 5 yaşındaki bir çocuk genellikle kararlıdır ve başladığı işi bitirmek ister, beş yaş üç yaşın 

gelişmiş halidir. Çocuk bu dönemde kendi kendine yeter bir tavır sergiler, evde ve okulda 

sorumluluk verilmesi özgüveninin gelişmesi ve desteklenmesi açısından önemlidir. Doğru ve 

yanlışı ayırt etmeye başladığından, kurallara karşı daha hassastır, kabul gören davranışların 

farkındadır ve bu doğrultuda hareket etmeye çabalar. 

 Bu dönemde çocuğun ilgi alanları da genişlemiş, resme, doğaya, kitaplara olan merakı 

artmıştır; dolayısı ile çocuğa ilgi ve merakları doğrultusunda fırsatlar sunulması kendini geliştirmesi 

açısından gereklidir. 

6 yaş çocuğu çok canlıdır, fiziksel gelişimi önceki dönemler kadar hızlı olmasa da ip atlama, 

bisiklete binme gibi aktiviteler çok ilgilerini çeker. Bunun yanı sıra küçük kas becerisi gerektiren 

çalışmalarda hızla gelişirler, resim çizme, kesme, yapıştırma gibi işlerde başarılıdırlar. İnsan 

figürünü neredeyse tam olarak çizerler. Arkadaşlar önemlidir, oyunlarda cinsiyet ayrımı daha 

belirgindir, kızlar kızlarla erkekler de erkeklerle oynamayı tercih ederler. 

Bu dönemde çocuğun dil gelişiminde giderek artan bir grafik görülür. Kelime hazinesi 

gelişmiş, ilkokula yeterli düzeye gelmiştir. Bu durumda resimler üzerinden veya başlıklara göre 

hikayeler oluşturma, ses, harf ve kelime oyunları çocuğun bu alandaki gelişiminin 

desteklenmesinde önemli yer tutar. 

Grupla oynanan masa oyunları, işitsel-görsel hafızayı kuvvetlendirici oyunlar (hafıza 

oyunları -saklı ve birbirinin aynı olan resimleri bulma-, söylenen bir cümleyi aynı duyduğu şekilde 

tekrar etme gibi, eksilmiş olan resmi veya eşyayı bulma gibi )zihinsel gelişimleri için faydalı 

olacaktır. 

Bu dönemde çocuğa verilecek doğru ve yerinde tepkiler, duygusal gelişimi için önem arz 

eder. 
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