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Karalamadan Yazıya Geçiş, El Hakimiyetini Kurabilme 

  

12. ay civarında çocuk yavaş yavaş karalamayı öğrenir. İlk başta kalemi tüm eliyle tutar ve tüm 

yönlere doğru karalar. Daha sonra yavaş yavaş parmaklarını kullanarak tutmayı öğrenir.  

Aylar geçtikçe hareketleri daha netleşir. 

3 yaşına doğru, kaslarının kuvvetlenmesiyle birlikte, çocuk kalem kullanmaktan daha çok, bundan 

keyif almaya başlar. Parmaklarını ayrı ayrı kullanmaya başlayabildikçe resim çizmek için daha hazır 

hale gelir.  

Sağlak Mı Solak mı? 

2 yaşında zaman zaman her iki elini kullanıyor olsa da, çocuğun hangi elini öncelikli olarak 

kullanacağı 3 yaş civarı belli olur. Hakim olan eli daha çok yemek yeme, çizme, kesme, düğme 

ilikleme gibi durumlarda kullanıldığı için bu aktiviteleri yapmayı sevmeyen çocuklarda hakim olan 

elin belirginleşmesi biraz da geç olabilir. 

4 yaş civarında kalemi bir yetişkin gibi (işaret parmağı ve başparmağın arasında ve daha aşağıdan) 

tutmaya başlar. Bu kalem üzerinde daha iyi bir hakimiyet kurulduğunun göstergesidir. Bu yaş 

dolaylarında onu yağlı boya veya pastel boya kullanmaya teşvik edebilirsiniz. 4 yaşından önce 

fırçayla boyama yapmayı sevse dahi tam olarak hakimiyeti sağlamış değildir. Hala fırçayı tam olarak 

nasıl temizleyeceğini bilmediği için renkleri karıştırabilir. 

  

5 yaş dolaylarında çocuğunuz artık renkli kurşun kalemle boyama yapabilir. Kurşun kalemle resim 

yapmaya başlaması daha sonra kurşun kalemle harf yazmaya başlaması için hazırlayıcı bir etmendir. 

Artık fırça kullanabilecek güce sahiptir. Fırça kullanmaya başlamadan önce parmak boyası, sünger 

veya pamuk yardımıyla egzersiz yaptırabilirsiniz. Uygun araç gereçlerin uygun yaşlarda kullanılmaya 

başlanması çocuğun hazır bulunurluğu açısından çok önemlidir.   

  

 Kalem tutuşu (3 parmağını etkili bir şekilde kullanarak) genelde doğal bir akışla gelişimini sürdürür. 

Eğer kalem tutmakla ilgili bir gecikme söz konusu ise, hamurla şekil vermek, düğme iliklemek, 

boncukları ipe dizmek gibi ince motor hareketlerinin gelişimini destekleyecek aktiviteler yapmakla 

destekleyici olabilirsiniz.  

  

 

 

 



Makas Kullanımı 

Makas kullanımı resim çizmekten bazı açılardan daha kolay, bazı açılardan da daha komplikedir. 

Makas kullanımı her iki elin de koordinasyonunu gerektirir. Bu açıdan zorlayıcı olabilir. Fakat, 

makası açıp kapama hareketi kalem kullanmaktan daha kolaydır. Makasın boyunun çocuğun eline 

uygun olması çok önemlidir. 2 buçuk yaşında çocuk makasla oynamaktan (açma-kapama hareketi) 

keyif alabilir. Bu yaşta makasın işlevini keşfeder ve biri kağıdı onun için düz bir şekilde tuttuğunda 

bir sayfayı veya bir kurdeleyi kesebilir. 3-4 yaş civarında çocuk kağıdı ve makası ayrı iki eliyle 

kavrayabilir ve kesme işlemini yapabilir. Fakat, düz bir çizgi doğrultusunda, köşeli şekilleri veya bir 

daireyi kesebilmesi çocuğun gelişimine göre 4-6 yaşları bulur.   

 

Unutulmaması gereken bir nokta ise, her çocuğun özel olduğu ve kendi gelişim sürecine sahip 

olduğudur. Yaş kriterleri genel gelişim özellikleri baz alınarak çizilse dahi her çocuk için değişiklik 

(çok büyük bir gecikmeyi teşkil etmediği sürece) gösterebilir. 
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