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MODÜLÜN AMACI

Bireye/öğrenciye; çocukların geliĢim dönemlerine etki
eden faktörleri bilme,çocukların geliĢim dönemlerini
destekleyen etkinlik planı hazırlayabilme,çocukların
geliĢim dönemlerini ayırt edebilme ile ilgili bilgi ve
becerileri kazandırmaktır.
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1. GeliĢimle ilgili temel kavramları ayırt
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Erken çocukluk yılları bireyin geliĢimi için çok önemli bir dönemdir. Yapılan
araĢtırmalar bireyin beyin geliĢiminin ilk yıllarda çok hızlı olduğu yönünde bilgiler
vermektedir. Bu dönemde çocukları tanımak, ilgi ve yetenekleri yönünde ilerlemeleri için
çok önemlidir. Çocukları tanıma ve değerlendirme; çocukla ilgili tüm bilgilerin objektif,
esnek fakat tutarlı bir Ģekilde, çok çeĢitli araçlar yardımıyla sistematik olarak toplanması,
kayıt altına alınması ve bunları birbiri ile birleĢtirerek anlamlı ve güvenilir bir karar
verilmesi sürecidir. Bu süreç, çocukların geliĢimsel özelliklerinin bilinmesi, yardıma ihtiyaç
duydukları alanların ve güçlü yönlerinin tespit edilmesi, onların ihtiyaçlarını karĢılayacak
etkili ortamların oluĢturulması açısından yapılması gereken ilk iĢlemlerden biridir. Bu
modülde öğrendiğiniz bilgiler doğrultusunda uygulama esnasında öğretmenlere yardımcı
olacaksınız.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1
ÖĞRENME KAZANIMI
Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda geliĢimle ilgili
temel kavramlara uygunformlar hazırlayarak uygulayabileceksiniz.

ARAġTIRMA


GeliĢimle ilgili temel kavramları araĢtırınız



AraĢtırdığınız kavramları Ģema haline getiriniz



Yaptığınız çalıĢmaları sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

1. ÇOCUK GELĠġĠMĠNE GĠRĠġ
1.1. Çocuk GeliĢimini Bilmenin Önemi
GeliĢim; organizmanın büyüme, olgunlaĢma ve öğrenmenin etkileĢimiyle sürekli
olarak ilerleme kaydeden değiĢmedir. GeliĢim, organizmanın döllenmeden baĢlayarak
bedensel, zihinsel, dil, duygusal ve sosyal yönden en son aĢamaya ulaĢıncaya kadar sürekli
ilerleme kaydeden değiĢimidir.
Bu değiĢim süreklidir ve bu sürekliliğin hızı her dönemde farklılık gösterir. Örneğin;
bebeklik döneminde büyüme çok hızlı bir Ģekilde sürerken, okul çağı döneminde büyüme
bebeklik döneminden daha yavaĢ olarak devam eder. Bunun yanında tüm geliĢim alanları
birbiriyle iliĢkilidir yani bir alandaki geliĢim, diğer geliĢim alanındaki geliĢim sürecini
etkiler.
Ġnsanın geliĢimi sürekli olmakla birlikte, bu sürekliliğin hızı her yaĢta aynı değildir.
Örneğin; döllenmeden doğuma kadar olan evrede büyüme hızlıdır. 2 yaĢına kadar olan
sürede büyüme hızı, doğumdan önceki evreye göre daha yavaĢ ancak iki yaĢından sonraki
evreden daha hızlıdır. Beden geliĢimi 4 yaĢına kadar çok hızlıdır. 12-14 yaĢlar arasında
beden geliĢiminde yeniden görülen hızlanma ilk yaĢlardaki kadar hızlı değildir. Duyu
organları 3 yaĢına kadar görevlerini yapabilecek duruma gelir. Çocuk 6 yaĢına kadar sinir
sistemi geliĢiminin yetiĢkinlikte ulaĢacağı düzeyin yüzde doksanını tamamlar. Okul çağına
kadar birçok kiĢilik özelliği çocukta yerleĢmeye ve kökleĢmeye baĢlar.
Her geliĢim döneminin kendine özgü özellikleri vardır. Bebeklik döneminde dil
geliĢimi özellikleri ile oyun dönemindeki dil geliĢim özellikleri arasında farklılıklar bulunur.
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Bu farklılıklar nedeniyle çocukların farklı ihtiyaçları olur. Bu nedenle çocukların bir
dönemde gösterdiği geliĢim özelliği bir dönemde normal olarak görülürken, diğer dönemde
problem ya da geliĢimsel gerilik olarak ifade edilir. Bu nedenle geliĢim özelliklerini bilmek
çok önemlidir. Çocukların geliĢim özelliklerini bilmenin önemli noktaları aĢağıda
sıralanmıĢtır:







Ebeveyn ya da eğitimcilerin çocuklardan beklentilerinin gerçekçi düzeyde
olmasını sağlar. Örneğin; iki yaĢındaki çocuktan düzgün konuĢmasını, dört
yaĢındaki çocuktan yazı yazmasını beklemek gerçekçi beklentiler olmaz. Aynı
yaĢ grubundaki çocuklar arasında bireysel farklılıklar olabileceğinin göz önünde
bulundurulması gerektiği düĢüncesini oluĢturur.
Çocukların davranıĢlarının nedenlerinin ele alınarak geliĢim özelliklerini
destekleme yönünde doğru yönlendirme yapılmasını sağlar.
Ebeveyn ya da eğitimciler, çocukların davranıĢlarını tek bir nedene bağlamak
yerine farklı nedenlerin de olabileceği düĢünerek farklı önlemler almaya çalıĢır.
Örneğin; ebeveyn ya da eğitimciler, çocukların baĢarısızlıklarının sadece zekâ
etkenine bağlı olmadığını düĢünmeye baĢlar. Anne-baba ve eğitimcilerin
çocuklardan beklentilerini çocukların geliĢim düzeylerine uygun planlamasında
yardımcı olur.
Her
geliĢimdönemininfarklıihtiyaçlarınınolduğu,
çocuklarınsağlıklıveistenenbirbiçimdegeliĢebilmeleriiçinbuihtiyaçlarınkarĢılanm
asıgerektiğikonusundaebeveynveeğitimcileriyönlendirir.

1.2.GeliĢimle ilgili temel kavramlar
Ġnsanın nasıl büyüyüp geliĢtiğini ve geliĢimin nasıl oluĢtuğunu açıklayabilmek için
geliĢimle ilgili temel kavramlar bilinmelidir. Bu kavramlar aĢağıda Ģu Ģekilde sıralanmıĢtır:









Büyüme
GeliĢim
OlgunlaĢma
Öğrenme
Hazır bulunuĢluk
Eğitim
Dönem
Kritik dönem

1.2.1. Büyüme
Büyüme, bireyin fizik yapısında zamana bağlı olarak meydana gelen nicelik
boyutundaki değiĢikliklerdir. Bu yönüyle birey açısından boyun uzaması, kilonun artması,
vücudun irileĢmesi büyüme kavramı içinde yer almaktadır.
GeliĢim ve büyüme karıĢtırılmamalıdır. Örneğin; kiĢinin vücudu büyümekte, zihni ise
geliĢmektedir.Doğum öncesi dönemde hücre çoğalması ve doğum sonrasında da aylara veya
yıllara göre fiziki yapıda meydana gelen değiĢiklikler büyüme sonucudur.
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Örnek:Bir çocuğun bisiklet kullanabilmesi
yetiĢecek kadar uzaması büyümedir.

için

bacaklarının

pedala

Resim 1.1: Büyüme

Tablo 1.1:Evreler

1.2.2.GeliĢim
GeliĢim; organizmanın döllenmeden baĢlayarak bedensel, zihinsel, diĢ, duygusal ve
sosyal yönden belli koĢulları olan, en son aĢamasına ulaĢıncaya kadar sürekli ilerleme
kaydeden değiĢimidir. GeliĢim bir süreçtir. OlgulaĢma ve öğrenme olmadan geliĢim
sağlanamaz. Ġnsan doğumundan ölümüne kadar olan süreçte çevresiyle sürekli etkileĢim
içindedir. Ġnsanın geliĢimi çevresiyle etkileĢiminin ürünüdür.
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GeliĢim, olgunlaĢma ve öğrenmeye bağlı olarak değiĢiklik gösterir. Dolayısıyla
olgunlaĢma ve öğrenme gerçekleĢmeden geliĢimden yeterli düzeyde söz etmek mümkün
değildir. Her birey kendine özgü bir geliĢim gösterir. Örneğin; bazı çocuklar çevreninde
büyük etkisiyle çok hızlı bir geliĢim gösterirken, bazı çocuklar daha sonraki yıllarda geliĢim
gösterirler. Yeni doğan bebeğin kasları olgunlaĢtıkça bebek yeni hareketler sergileyebilir.
Bebeğin el ve bacak kasları olgunlaĢtıkça çeĢitli hareketler ile yürüme davranıĢını
geliĢtirebilir. GeliĢim kavramı diĢi ve erkek hücrelerin birleĢmesiyle baĢlar ve yaĢam boyu
değiĢimi ifade eder. GeliĢim tek yönlü bir süreçtir. Aksi halde gerileme olur. Psikolojik
anlamda ele aldığımızda, geliĢimin sonucu olarak kazanılan özellikler kazanılmamıĢ duruma
dönemezler. Ancak olağanüstü kaza durumlarında normal dıĢı bir Ģekilde böyle bir olgudan
söz edilebilir.
GeliĢim Süreci
BÜYÜME-------------OLGUNLAġMA-----------ÖĞRENME

1.2.3. Öğrenme
Öğrenme, tekrar ya da yaĢantı yoluyla organizmanın davranıĢlarında meydana gelen
oldukça kalıcı/sürekli değiĢikliklerdir. Ġnsanları diğer canlılarda ayıran en önemli
özelliklerden biri öğrenme kapasitelerinin oluĢudur. Biyolojik bir varlık olarak dünyaya
gelen insan, kısa sürede pek çok yeni davranıĢ öğrenir. Önce çevresine gülücükler dağıtır.
Yürümeye konuĢmaya baĢlar. Daha sonraları giyinmeyi, arkadaĢları ile oynamayı, okumayıyazmayı öğrenir.Bireyin yaptığı davranıĢların büyük bir çoğunluğu öğrenme ürünüdür. Belli
bir dili konuĢmak, alıĢkanlıklar ve tutumlar kazanmak, belirli kiĢilik özelliklerini oluĢturmak,
dünyayı algılamada farklı yaklaĢımlar geliĢtirmek hep öğrenme yoluyla olur. Bir davranıĢın
öğrenme olup olmadığı aĢağıdaki sorular ile anlaĢılabilir.




Tekrar veya yaĢantı yoluyla mı olmuĢtur?
DavranıĢta değiĢiklik meydana gelmiĢ midir?
DeğiĢiklik oldukça kalıcı mıdır?

Bu sorulardan herhangi birisine hayır cevabı veriliyor ise, o davranıĢ öğrenme
değildir. Özellikle tekrar ya da yaĢantı yoluyla edinilmeyen davranıĢ değiĢikliklerine
birtakım psikolojik rahatsızlıklar ve tikler örnek verilebilir. Bu durumlarda davranıĢ
değiĢikliği meydana gelir ve oldukça kalıcıdır; ancak öğrenme olarak nitelendirilemezler.
DavranıĢ değiĢikliği kalıcı olmadığı zaman yine öğrenme olarak nitelendirilemez. Yolda
giderken düĢen birinin, düĢme davranıĢı öğrenme olarak nitelendirilemez. Bu durumda
davranıĢ değiĢikliği vardır; ama kalıcı olmadığı için öğrenme denemez.

1.2.4.OlgunlaĢma
OlgunlaĢma; bireyin doğuĢtan getirdiği genetik yapı ile çevrenin etkileĢimi sonucunda
canlıda görülen biyolojik değiĢikliklere denir. Kısaca; organizmanın büyüyerek bir iĢi
yapabilecek seviyeyegelmesidir.
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Bir organizma belli bir davranıĢı baĢaracak derecede yeterli olgunluk basamağına
ulaĢmadıkça, o davranıĢı öğrenemez.Örneğin; çocuğun parmak kasları, gerekli olgunluk
düzeyine ulaĢmadıkça ona kalem tutmasını, dıĢarıdan yapılacak etkilerle öğretemeyiz.
Organizmanın, kendinden beklenen bazı fonksiyonları yerine getirebilmesi için onun belirli
bir olgunluğa ulaĢması gerekir. Henüz kalem tutmasını yeni öğrenen bir çocuktan düzgün
yazı yazması beklenemez. Çocuğun kas ve kemik yapısı yeter olgunluğa gelmeden, ne kadar
yürüme alıĢtırması yaptırırsak yaptıralım, çocuk yürümeyi öğrenemez.
OlgunlaĢma, kendiliğinden meydana gelen bir süreçtir. Bir meyvenin olgunlaĢması
için meyvenin çaba göstermesine gerek yoktur. KiĢinin olgunlaĢması da benzer bir Ģekilde
zamanla meydana gelir. Çocuktan herhangi bir davranıĢ istenildiğinde, o davranıĢın gereği
olan olgunlaĢmanın gerçekleĢip gerçekleĢmediğinin önceden bilinmesi gereklidir. Anne,
baba ve eğitimcilerin mutlaka çocuğun olgunlaĢma düzeyini bilmeleri önemlilik arz
etmektedir. Çocuğun düzgün yazı yazmasını isteyen bir anne babanın çocuğun parmak
kaslarının yazı yazma olgunluğuna ulaĢıp ulaĢmadığını dikkate alması gereklidir.

1.2.5.HazırbulunuĢluk
HazırbulunuĢluk; kiĢinin olgunlaĢma ve öğrenme sonucunda belli bir davranıĢı
göstermeye hazır olmasıdır. Bir konunun, bir yaĢantının istenen düzeyde öğrenilebilmesi için
o konunun gerektirdiği temel ön yaĢantılara o konuyu öğrenecek kiĢinin mutlaka sahip
olması gereklidir. Okul çağına gelmiĢ olan bir çocuğun yaĢı ve geliĢimi kadar okula karĢı
tutum ve motivasyonu da onun okula hazırbulunuĢluk hâlini belirleyici olmaktadır. Örneğin;
dalma eylemi yapmasını öğrenecek olan çocuğun hem dalma ile ilgili aletlerin özelliklerini
kavrayabilecek olgunluğa ulaĢması, hem öğrenmeye hazır olması, hem de dalmak için
gerekli olan temel bilgi ve becerilere sahip olması gerekir. Bir yaĢantıyı öğrenmeye hazır
olmayan çocuğa o yaĢantıyı öğretmeye çalıĢmak çocukta birtakım kalıcı izli olumsuz
davranıĢlar bırakabilir.
Çocuk, okuldaki etkinliklere katılma ve baĢarmada fiziksel olarak yeterli olgunluk
düzeyinde olmasına karĢın, duygusal ve sosyal bakımdan hazır değilse kendisinden beklenen
davranıĢları yeterince gösteremez.
Etkinlik 1
Çocuğun bir davranıĢı yapmaya hazır olması ile ilgili örnekler oluĢturunuz. Bu
örnekleri sınıf arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

1.2.6. Eğitim
Eğitim, insanların davranıĢlarında kasıtlı, kendi yaĢantısı yoluyla, istendik, kalıcı izli
davranıĢ meydana getirme sürecidir. Eğitim çabalarının genel amacı, yetiĢmekte olan
çocukların ve gençlerin topluma sağlıklı ve verimli bir Ģekilde uyum sağlamalarına yardım
etmektir
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Çocuğun geliĢimini bilmek, anlamak onun eğitimi için gerekli ortamın
hazırlanmasında taban oluĢturur. Eğitim programları bireyin geliĢim özelliklerine uygun
biçimde, onun belli öğrenmeleri gerçekleĢtirmeye hazır olması dikkate alınarak yapılır.
Genel anlamda eğitimin dört amacı vardır:


Eğitim, bireyi kültürlemeye çalıĢır.

Kültürlemenin anlamı; kuĢaktan kuĢağa geliĢerek birikip gelen kültürel değerlerin
bireyce benimsenmesini, beğenilmesini ve bunların geliĢtirilmesi için bireyin katkıda
bulunabilecek yeterliğe ulaĢmasını sağlamaktır.


Eğitim, bireyi toplumsallaĢtırmaya çalıĢır.

ToplumsallaĢtırmanın anlamı; ulusça konulan yazılı ve yazılı olmayan kuralların
bireyce benimsenmesini, uygulamasını ve bunların geliĢtirilmesi için bireyin katkıda
bulunabilecek yeterliğe ulaĢmasını sağlamaktır.


Eğitim, bireyin üretken olmasını sağlamaya çalıĢır.

Bireyin üretken olmasının anlamı; kendisinin ve ailesinin geçimini sağlayabilecek,
kendi yeteneklerine uygun bir iĢ ya da meslek sahibi olmasını sağlamaktır.


Eğitim, bireyin bireyselleĢmesini sağlamaya çalıĢır.

BireyselleĢmenin anlamı; bireyin kalıtım ile gelen gizil güçlerinin yönlendirilerek
bunları kendisinin, ailesinin ve ulusunun yararı için kullanabilme yeterliğine ulaĢtırmak ve
bireyin kiĢiliğini geliĢtirmektir.

Resim 1.2:Çocuk ve eğitim
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1.2.7. Dönem
Bilindiği gibi, insan doğumundan ölümüne dek geliĢimini belirli dönemler içinde
sürdürür. Çocukluk, ergenlik, eriĢkinlik ve yaĢlılık olarak bilinen bu dönemler birbirinden
kesin
sınırlarla
ayrılmamıĢtır. Her evre bir önceki evrenin etkisinde oluĢur ve bir sonrakini etkiler. Bir baĢka
deyiĢle, çocukluk ergenliği, ergenlik eriĢkinliği büyük ölçüde etkiler.
Anne karnında baĢlayan ve doğumdan sonra yetiĢkinlik dönemine kadar süren geliĢim
dönemleri her birey için genel birtakım özellikler sergiler. Anne babalar çocuklarının dönem
özelliklerini bilmeli, onların verdikleri tepkileri ve becerileri doğru Ģekilde
değerlendirmelidir.
Bu dönemlerin birbirinden diğerine geçiĢ, sadece bireyin bedensel geliĢimiyle ilgili
olmayıp duygusal, toplumsal, ekonomik ve kültürel etkenlerin rol oynadığı bir oluĢum ve
geliĢimdir. Öte yandan herdönem, kendine özgü ve belirli bedensel, duygusal ve toplumsal
özellikler taĢır.

Resim 1.3: GeliĢim dönemi

1.2.8. Kritik Dönem
Bireyin belli davranıĢları, belli dönemlerde kazanabilmesine kritik dönem denir.Bu
davranıĢlar belli dönemlerde kazanılmadığı zaman, baĢka dönemlerde kazanılamaz veya zor
kazanılır. Birey belli bir yaĢ evresinde, bir önceki evreye oranla belli davranıĢları kazanmaya
hazır konumda bulunur. Bu nedenle bireyin öğrenme yaĢantılarını kritik dönemde diğer
dönemlere göre daha hızlı kazanabilir. Örneğin; bir bebek yaĢıtlarına göre daha erken
doğmamıĢsa o bebeğin konuĢmasıyla ilgili kritik dönem 12-15 ay arasıdır. Bu bebeğin 36
ayda konuĢmaya baĢlaması, o bebeğin konuĢmayla ilgili olarak kritik dönemin geçildiğini
gösterir. Kritik dönemde yani 12-15 ay arasında bu bebeğin konuĢmasıyla ilgili bazı sorunlar
yaĢanmıĢolabilir.
Kritik dönemde, öğrenmenin gerçekleĢmesi önemlidir. Öğrenme bu dönemde
gerçekleĢmezse, uyarıcılara maruz kalma etkili bir öğrenmeyi mümkün kılmaz. Örneğin;
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ilköğretim çağında okula gitme fırsatı olmayan eriĢkinin daha sonra öğrenme süresi daha
uzun olmakta ve daha zor öğrenmektedir
Kritik dönemin en belirleyici etkeni zamandır. Bireye belirli zamanlarda belirli
davranıĢları kazandırabilme anne, baba ve öğretmenlerin göstereceği çabaya bağlıdır. Anne,
baba ve öğretmenler çocukların eğitimindeki kritik dönemleri bilmek belirli yaĢantıları ve
öğrenme yaĢantılarını ona göre sürdürmek zorundadır.

Resim 1.4: Kritik dönem

1.3.GeliĢim Ġlkeleri
Her canlı kendi türünün geliĢim ilkelerine göre büyür, olgunlaĢır ve öğrenir. Ġnsanında
kendine özgü geliĢim ilkeleri vardır. Bu ilkeleri göz önüne almadan, çeĢitli dönemlere
aitgeliĢim özelliklerini tanımak zordur. GeliĢimi anlayabilmek ve yorumlayabilmek için
builkelerin dikkate alınması gerekir. Bu ilkeler Ģu Ģekilde sıralanabilir:










GeliĢim, biyolojik faktörlerden ve çevreden etkilenir.
GeliĢimde bireysel farklılıklar vardır.
GeliĢimde kritik dönemler vardır.
GeliĢimde bir sıra vardır.

GeliĢim baĢtan ayağa doğrudur.

GeliĢim içten dıĢa doğrudur.

GeliĢim genelden özele doğrudur.
GeliĢimde çevresel faktörlerin etkisi, geliĢimin hızlı olduğu zaman çok,
yavaĢolduğu zaman ise azdır.
GeliĢim, farklı alanlarda farklı hızla meydana gelir.
GeliĢim, devamlılık ve belli aĢamalar içinde bir evrim gösterir.
GeliĢim tüm alanlarıyla bir bütündür.
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1.3.1. GeliĢim Biyolojik Faktörlerden ve Çevreden Etkilenir:
Çocuğun geliĢiminde iki faktörün etkisi vardır. Bunlar kalıtım ve çevre koĢullarıdır.
Bireyin geliĢiminde hem çevrenin hem de kalıtımın etkisi vardır.Kalıtım bireyin anne ve
babasından genleri yoluyla aldığı özellikleridir. Çevre ise döllenmeden baĢlayarak insana
etki eden tüm dıĢ uyarıcılardır. Yapılan bilimsel araĢtırmalar geliĢimde bu iki etmenin çok
önemli ölçüde etkili olduklarını ortaya koymaktadır. Ġnsanların, kalıtım özelliklerinin ve
yaĢadıkları çevre koĢullarının birbirinden farklı oluĢu nedeniyle geliĢimleri de farklılıklar
göstermektedir. Aynı anne-babadan doğan ve aynı çevrede yetiĢen kardeĢlerin bile
geliĢimleri birbirinden farklı olabilir.

1.3.2. GeliĢimde Bireysel Farklılıklar Vardı:
Bireylerin kalıtım ile ilgili özellikleri ve içinde yaĢadıkları çevrenin özellikleri
farklılık gösterdiği için geliĢimde bireysel farklıklar söz konusudur. GeliĢimin belli
aĢamalarının aynı yaĢ dönemi çocuklarında aynı anda geçekleĢmesi beklenemez. GeliĢme,
olgunlaĢma süreci ile yaĢantılar arasındaki öğrenmenin etkileĢimi sonucu ortaya çıkar.
GeliĢme, biyolojik olgunlaĢmadan büyük ölçüde etkilenir. Bazı çocuklar 1 yaĢında
konuĢmaya baĢlayabilir; bazı çocuklar da 10 aylıkken emekleyebilir. Bazı çocuklarda bu
davranıĢların geliĢimi uzun zaman alabilir. Çoğu kez anneler çocuklarını, aynı yaĢta olan
yakınlarının ve çevrelerindekilerin çocuklarıyla karĢılaĢtırarak“o yürüyor benim çocuğum
halen niye yürümedi, onun dört diĢi çıkmıĢ; oysaki bunun daha hiç diĢi çıkmadı” diye
endiĢelenerek mukayese etme eğilimi gösterebilirler. Oysaki her çocuğun kendine özgü bir
geliĢim biçimi vardır, bireysel farklılıklar göz ardı edilmemelidir.

1.3.3. GeliĢimde Kritik Dönemler Vardır:
GeliĢimde belli davranıĢların kazanılması gereken dönemler vardır. Ġlgili davranıĢ,
ilgili dönemde kazanılmadığı zaman daha sonraki dönemlerde telafi edilemez. Bu dönemde
çocuğa uygun tecrübe ve ortam sağlanmalıdır. Ġçinde bulunulan dönem dikkate alınmaz ise
daha sonraki dönemlerde istenen geliĢme sağlanamaz. GeliĢimde geriye dönüĢ çok zordur.Ġlk
devrenin etkileri daha sonraki dönemlerde silinememektedir.
Örneğin; insanlar ile ilgili olarak 1800 yıllarında Fransa’nın güneyindeki ormanlık
bölgede bulunan 10-11 yaĢlarındaki Ayevron’un vahĢi çocuğu Viktor bulunduğunda hiçbir
dili bilmez ve konuĢamaz haldeydi.Yürümüyor dört ayak üzerinde gidiyordu. Bir Ģeye uzun
süre dikkat edemiyordu. Ġnsanlardan korkuyor ve sosyal iliĢkilerden kaçınıyordu. BeĢ yıllık
bir eğitimden sonra birkaç kelime ve isimden baĢka bir Ģey söyleyemedi. Kendi baĢına
yaĢayıp sosyal iliĢki kurmayı öğrenemedi. Bu örnek geliĢimde zamanlamanın yani, kritik
dönemin önemini göstermektedir.

1.3.4. GeliĢimde Bir Sıra Vardır GeliĢim süreklidir:
Bu süreklilik içindeki değiĢmeler belli bir sıra içinde oluĢur. Çocuklar belli
zamanlarda belli değiĢmeler geçirir. Bedensel ve motor geliĢimleri sırasında yapısal ve
iĢlevsel özellikler belirli bir sırayla ortaya çıkar. Bunlar Ģu Ģekilde sıralanabilir.
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GeliĢim BaĢtan Ayağa Doğru Olur

Doğum öncesinde bebekte önce baĢ, daha sonra baĢa yakın bölgelerden ayaklara
doğru bir geliĢme görülür. Doğumdan sonrada ilk önce baĢ, daha sonra gövde, en sonda
bacak ve ayak kaslarının kontrolü ortaya çıkar.


GeliĢim Ġçten DıĢa Doğrudur

GeliĢim bedenin iç kısımlarından dıĢa doğrudur. Örneğin, ilk önce omuzlar daha sonra
kollar, en son da eller geliĢir. Ellerin kontrolü, parmakların kontrolünden daha önce ortaya
çıkar.

 GeliĢim Genelden Özele Doğrudur
Bebekte önce büyük kas kontrolü baĢlar, daha sonra da küçük kas kontrol edilir.
Bebekler oturmayı öğrenmeden önce baĢını dik tutmayı, emeklemeden önce oturmayı,
yürümeden önce emeklemeyi baĢarırlar. Bu geliĢim sırası bütün bebeklerde aynıdır; ancak
zaman farklı olabilir.

1.3.5. GeliĢimde Çevresel Faktörlerin Etkisi, GeliĢimin Hızlı Olduğu Zaman
Çok, YavaĢ Olduğu Zaman Ġse Azdır:
YaĢamın ilk yılları, çocukluk ve ergenlik dönemleri geliĢimin hızlı olduğu, çevrenin
olumlu ve olumsuz etkilerinin sıklıkla görüldüğü yıllardır. Çevresel faktörler bireyin
davranıĢlarında kalıcı izler bırakabilir. Özellikle yaĢamın ilk yılları ve ergenlik dönemi bu
anlamda hassas dönemlerdir.

1.3.6. GeliĢim Farklı Alanlarda Farklı Hızla Meydana Gelir:
Vücudun her yeri aynı hızla ve aynı oranda geliĢmez. Ġçinde bulunulan düzeyde
vücudun çeĢitli kısımları farklı geliĢim özellikleri gösterir. Ayrıca dil, biliĢsel ve fiziksel
geliĢim alanlarında farklı hızla geliĢim söz konusudur.YaĢamın ilk yılları daha çok fiziksel
geliĢim ağırlıkta iken; daha sonra zihin geliĢimi ve kiĢilik geliĢimi önem kazanır.

1.3.7 GeliĢim Devamlılık ve Belli AĢamalar içinde Bir Evrim Gösterir:
GeliĢimde her bir aĢama diğeriyle iliĢkilidir. Bazı psikologlar çocuğun yavaĢ yavaĢ ve
sürekli olarak geliĢtiğini, bir kısmı ise geliĢmenin sürekli fakat belli evreler içinde oluĢtuğu
görüĢünü savunurlar. GeliĢmenin birbiri ardı sıra devreler içinde oluĢtuğunu savunanlar Ģu
görüĢleri ileri sürerler:


Bir geliĢim devresi, sonra gelen devrenin öncüsüdür. Bir dönemde
organizmanın geliĢtirdiği yapılar, diğer dönem için önemlidir.
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Öğrenme ve alıĢtırma yapma, eğer çocuk istenilen geliĢmeye ulaĢmamıĢsa
gerekli değildir. Çocuk bir geliĢim devresinin gerektirdiği olgunluğa ulaĢmamıĢ
ise ondan sonra gelecek evrenin görevlerini yapamaz.
GeliĢimde kritik dönemler vardır; bu dönemde çocuğa uygun tecrübe ve ortam
sağlanmalıdır.
GeliĢmede geri dönüĢ çok zordur.
Özellikle anne karnındaki geliĢmede belli dönemler vardır. Bununla birlikte
geliĢme süreklidir. Bu süreklilik içinde geliĢmeyi anlamak için dönemlere
ayırmak kolaylık sağlar.

1.3.8.GeliĢim Tüm Alanlarıyla Bir Bütündür:
GeliĢim; fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal yönleriyle bir bütündür. Çocuğun her
alandaki geliĢimi birbiriyle iliĢki içindedir. Herhangi bir geliĢim alandaki bir aksama, diğer
alandaki geliĢimi de olumsuz etkiler.
Etkinlik 2
GeliĢim ilkeleri ile ilgili eĢit sayıda soru ve cevaplar kağıda yazılır. Yazılan soru ve
cevaplar bir torbaya konur. Sırayla herkes bir tane alır. Sırası gelen elindeki kağıttaki soruyu
okur ve cevap kağıdı hangi öğrencinin elinde ise cevabını verir. Bu Ģekilde son soru ve
cevaba kadar devam edilir. Sıranın takibinde öğretmen rehberlik yapar.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ

UYGULAMA FAALĠYETĠ
GeliĢimle ilgili temel ilkeleri çeĢitli kaynaklardan araĢtırınız.AraĢtırmalarınız
sonucunda elde ettiğiniz bilgileri afiĢ haline getiriniz.
ĠĢlem Basamakları
 GeliĢimle ilgili temel ilkeleri çeĢitli
kaynaklardan araĢtırınız.
 AraĢtırmalarınız sonucunda elde
ettiğiniz bilgileri afiĢ haline getiriniz.

Öneriler
 Ġnternetten,kütüphanedenve basılı
yayınlardan araĢtırmanızı yapabilirsiniz.
 Elde ettiğiniz bilgileri
düzenleyiniz.AfiĢlerinizi hazırlarken
yapılmıĢ afiĢlerden yararlanabilirsiniz.Elde
yapabileceğiniz gibi okulunuzdaki grafik
öğretmenlerinden yardım alarak bilgisayar
ortamında da hazırlayabilirsiniz.


KONTROL LĠSTESĠ
 Yazılarınızla ilgili resimler bulunuz.
 Yazılarınızla ilgili resimler bulunuz.
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet,
 Yazılarınızla ilgili resimler bulunuz.
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. GeliĢimle ilgili temel ilkeleri çeĢitli kaynaklardan araĢtırdınız mı?
2. AraĢtırmalarınız sonucunda elde ettiğiniz bilgileri afiĢ haline
getirdiniz mi?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız. Evet”
ise Ölçme ve Değerlendirmeye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

( ) Ġnsanın geliĢimi süreklidir ve bu sürekliliğin hızı her dönemde aynı değildir.

2.

( ) Eğitim, bireyi toplumsallaĢtırmaya çalıĢır.

3.

( ) OlgunlaĢma, bireyin bir iĢi yapabilecek düzeye ulaĢmasıdır.

4.

( ) GeliĢim, bedende gerçekleĢen sayısal değiĢikliktir.

5.

( ) Büyüme, vücut organlarının görevlerini yapabilecek Ģekilde farklılaĢması ve
organlar arasında iĢ birliğinin kurulmasıdır.

6.

( ) Öğrenme, tekrar ya da yaĢantı yoluyla organizmanın davranıĢlarında meydana
gelen oldukça kalıcı/sürekli değiĢikliklerdir.

7.

( ) Eğitim, bireyin üretken olmasını sağlamaya çalıĢır.

8.

( ) GeliĢimde sürekli yeni davranıĢlar edinme ve bu davranıĢları daha önce edindiği
davranıĢlar ile bütünleĢtirme süreci devam eder.

9.

( ) GeliĢme; bedende, zihinde, duygularda ve hareketlerde kendini gösterir.

10.

() Çocukların belli bir olgunlaĢma biçimi ve hızı vardır. DıĢarıdan etkiler ile bu
geliĢmeyi hızlandıramayız..

11.

( ) DavranıĢ değiĢikliği
olaraknitelendirilebilir.

12.

( ) OlgunlaĢma, kendiliğinden meydana gelen bir süreç değildir.

13.

( ) Hazır bulunuĢluk, olgunlaĢma ve öğrenme sonucu kiĢinin belli davranıĢları
yapabilecek düzeye gelmesidir.

14.

( ) Büyümenin en yavaĢ olduğu dönemler; anne karnında yaĢam, doğumdan sonraki
ilk yıl ve ergenlik yıllarıdır.

15.

( ) Bireyin belli davranıĢları, belli dönemlerde kazanabilmesine kritik dönem denir.

kalıcı

olmadığı

zaman

yine

de

öğrenme

DEĞERLENDiRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2

ÖĞRENME KAZANIMI

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda geliĢim
dönemlerini kavrayabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Çocukların geliĢim dönemlerine etki eden faktörleri araĢtırınız.



Yaptığınız çalıĢmaları sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

2.GELĠġĠM DÖNEMLERĠ
Ġnsan geliĢimi, döllenmeden baĢlayarak yaĢamın sonuna dek devam eden bir süreçtir.
GeliĢim dönemlerindeki yaĢlar, değiĢik kaynaklara göre farklılık göstermektedir. Genel
olarak doğumdan sonraki ilk 2 yıl, bebeklik; 3-6 yaĢ, ilk çocukluk (oyun) dönemi olarak
ikiye ayrılır.



Bebeklik dönemi ( 0-2 yaĢ )
Ġlk çocukluk (oyun) dönemi (3-6 yaĢ )

2.1. Bebeklik Dönemi ( 0-2 YaĢ )
Bebeklik dönemi çocukların en hızlı büyüyüp, geliĢtikleri dönemdir. Çocuğun her
yönden sağlıklı büyüyebilmesi bu ilk yıllarda gösterilecek özene bağlıdır. Bu dönemdeki
çocuklar bedensel (kas ve kemik) geliĢimlerinin bir uzantısı olarak kendi baĢlarına hareket
edebilmek, yürümeyi öğrenmek durumundadır. Böylelikle bebek, anneye bağımlı olmaktan
kurtulur ve dünyayı keĢfe çıkabilir. Yürümeyi öğrenme 9 ay civarında ayakta durma
çalıĢmalarıyla baĢlar ve 2 yaĢ civarında yürümede ustalaĢma biçimini alır. Kemiklerdeki en
hızlı geliĢme yaĢamın ilk yılı içinde görülür. Daha sonra ergenlik dönemine kadar geliĢme
hızında bir düĢme ortaya çıkar. Bebek, dünyaya gelir gelmez zihinsel ve ruhsal olarak da
geliĢmeye baĢlar. Bu dönemde alıcıdır. Duyduğu, gördüğü, dokunduğu her Ģeyden duyumlar
alır. Algılar edinir ve bunları biriktirerek belleğine yerleĢtirir. Zamanı gelince de bu bilgileri
kullanmaya baĢlar. YaĢamın ilk aylarında bebek, her açıdan annesine bağımlıdır. Bebek
dünyaya geldiğinde diĢleri yoktur, bu yüzden anne sütü ile beslenir. Ġlk yıl için diĢlerinin
çıkmaya baĢlamasıyla birlikte, katı yiyecekleri yemeyi öğrenir. Böylece anne sütünün yerini
diğer yiyecekler almaya baĢlar.
Bebeklik dönemi çocukların en hızlı büyüyüp geliĢtikleri dönemdir.
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Bebeğin kazanmak durumunda olduğu diğer bir davranıĢ da konuĢmaktır. DoğuĢta
sadece bakıĢları ile iletiĢim kurabilen bebek, agulama ile baĢlayan dil geliĢimini iki yıl içinde
3 kelimelik cümlelere dönüĢtürebilir. Dili, 3 yaĢında iletiĢim için oldukça usta bir biçimde
kullanabilir.
Bebeklerin kazanmak durumunda kaldıkları diğer bir davranıĢ da tuvalet eğitimi
yoluyla dıĢkı kontrolüdür. Bebek doğduğunda bedensel atıklarını denetleyemez; hatta ilk yıl
içinde rahat dıĢkılaması ruh sağlığının bir göstergesi sayılır. Ancak 2 yaĢına doğru biyolojik
geliĢime paralel olarak kaslarına hakim olabilir ve dıĢkısını kontrol etmesi beklenir. Çocuk
dıĢkısını
istediğinde
tutabilmeli,
istediğinde
bırakabilmelidir.
Tutamadığı
zamanda,bırakamadığı zamanda bir sorun vardır.
Çocuk 3 yaĢ civarında cinsiyetini öğrenir. Kız ve erkek kelimelerinin ne demek
olduğunu anlar. Bu algılama kızların uzun saçlı, erkeklerin bıyıklı olması Ģeklindedir.
Çocuğun bedensel geliĢim ve davranıĢlarında görülen ilerleme zihinsel geliĢiminin de en iyi
göstergesidir. Kavram geliĢiminin de temelleri bu dönemde atılır. Çocuk dıĢ dünya ile
etkileĢimde bulunmalı ve bununla ilgili tanım ve kavramları edinmelidir. Zihin geliĢimi
eğitim ile doğru orantılıdır. Annenin gösterdiği ilgi , oynamak için kullandığı oyuncaklar,
yaĢadığı çevredeki çeĢitli uyaranlar, çocuğun zihinsel geliĢimini büyük ölçüde etkiler. Tüm
bu nedenlerden dolayı bebeklik döneminde yetiĢkinlere büyük görevler düĢmektedir. Çocuk
bu devrede yetiĢkinlerden ne kadar olumlu duyumlar alır, zengin uyaranlarla karĢılaĢırsa
çevresiyle de o ölçüde olumlu iliĢkiler kurabilir ve sağlıklı bir geliĢim gösterebilir.

Resim 2.1: Bebeklik dönemi

2.1.1.Fiziksel ve Motor GeliĢimi:
Doğumdan sonra ilk aylarda fiziksel geliĢim hızlıdır. Vücud yapısında ve
kompozisyonunda önemli değiĢmeler meydana gelir, boy ve ağırlık artar. Örneğin 3 aylık bir
çocuğun boyu 24 cm, ağırlığı 13 – 14 kg olabilir. Boyun vücuda oranı yetiĢkinlerden daha
büyüktür. Kol, bacaklar ve iskelet sistemi hızla geliĢir. Kalp atıĢı yetiĢkinlere göre iki kat
daha fazladır. BaĢlangıçta anne sütüyle beslenen bebek daha sonra diğer yiyecekleri de
sindirebilir.
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Çocuğun baĢlangıçtaki hareketleri refleks türündedir. Bebek büyüdükçe kas, iskelet,
sindirim, dolaĢım ve boĢaltım sistemi geliĢince bilinçli davranıĢlar göstermeye baĢlar.
Doğumdan sonra vücudunu kontrol edemez. Örneğin 1 – 3 aylık çocuk kafasını kaldırabilir,
objeleri kısa süre tutar ve ağzına taĢıyabilir, destekle oturabilir. 8 – 12 aylık olduğunda baĢını
kontrol edebilir, el hareketlerini kontrol edebilir ve emeklemeye baĢlar. 14 aylık olduğunda
ise ayakta tek baĢına durabilir ve bağımsız yürüyebilir. 18 aylık olduğunda ise koĢabilir.

2.1.2.BiliĢsel GeliĢim:
BiliĢsel geliĢimaçısından bu dönemdeki çocuklar Piaget’e göre duyusal motor
dönemindedirler. BaĢlangıçta refleks türünde hareketler gösterir. her Ģeyi dudaklarına
götürür, emer, kol, göz, el ve ağız koordinasyonundaki geliĢme sabittir. Bu yolla bebek biliĢ
yapılarını oluĢturur. Bu dönemin sonuna doğru nesnenin sürekliliği kavramını geliĢtirir ve
deneme-yanılma öğrenmesi oluĢturulur. Bruner’e göre bu dönemdeki çocuk eylemsel
dönemdedirler. Çevreyle etkileĢerek öğrenir.

2.1.3.Dil GeliĢimi:
Dil açısından çocuk; doğumdan sonra ağlama, nefes alma, beslenmeyle ilgili sesler
çıkarma özellikleri gösterir. 2 – 5 aylıkken sesli harfler gibi harfler çıkarır. 5 – 7 aylık iken
ba – da, da – da gibi sesler çıkarır. 12 aylık olunca tek sözcükleri söyleyebilir. 18 aylık
olduğunda 2 veya daha çok sözcük söyleyebilir.

2.1.4.Psiko – Sosyal GeliĢim:
Bebek çevresinden bilgi almaya baĢlar ve anne bilginin en önemli kaynağıdır.
Bebekler anneden dıĢ dünyanın kendilerini nasıl tehdit ettiği duygusunu geliĢtirir. Gülerek
sesler çıkararak anne ile direk etkileĢime girerler. Duyular açısından 2 – 7 aylık dönemde
çocuğun sevgisi annenin görünüĢü sesi ve hareketleridir. 18 – 26 aylarda çocuk duygusal
düĢünceler yaratır. Anne olmadığında da onu hayalini oluĢturabilir.
Bebeklik döneminin sonuna doğru tuvalet eğitimi de başlar.

2.2. Ġlk Çocukluk -Oyun Dönemi ( 3-6 YaĢ )
Okul öncesi yıllarını içine alan ilk çocukluk dönemi, çocuğun aktif olarak çevresine
yöneldiği, uyarıcılar ile dolu dıĢ dünyayı keĢfetmeye çalıĢtığı, insan yaĢamının en temel
becerilerinin kazanıldığı bir dönemdir.
Bu dönemde çocuk, belli bir yapılanmayı tamamlamıĢ olan bedenini etkili bir Ģekilde
kullanmayı ve oyunlarında bedenini ustaca kullanmayı öğrenmiĢtir. Aynı zamanda çocuk
büyümeye devam etmektedir. Bir yandan büyümeye devam ederken diğer yandan kendisinin
ve bedeninin farkına varmaya baĢlamıĢtır. Çocuk, bu dönemde sosyalleĢmeye de baĢlamıĢtır.
BaĢkalarını keĢfetmiĢtir ve onlarla birtakım kurallar çerçevesinde bir araya gelmeye
çalıĢmaktadır. Çocuk davranıĢlarında egosantrik ( ben merkezcil )tir. Okul öncesi eğitim
kurumlarına gitmekte ve sınıf arkadaĢlarıyla karĢılaĢmaktadır. Sokakta yaĢıtlarıyla ortak
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etkinliklerde bulunmakta, parkta birlikte salıncağa binmektedir. Çocuğun bu dönemde
kazandığı beceriler, sonraki yıllarda sosyal iliĢkilerinin temel yapı taĢı olarak kullanılacaktır.
Çocuk yavaĢ yavaĢ aile ortamından çıkmakta ve baĢkalarıyla karĢılaĢmaktadır. Bu
dönemde bedensel geliĢme hızı, bebeklik dönemine oranla yavaĢlar. Beden orantılarında da
değiĢiklik göze çarpar.Yine bu dönemde kaslardaki geliĢme dikkati çeker.
Çocuk rahatlıkla koĢup zıplayabilir, ancak dar bir tahta üzerinde denge sağlayarak
daha üst düzeyde motor koordinasyon gerektiren hareketleri yapmakta güçlük çeker. Bir
önceki dönemde cinsiyetini fark etmiĢ olan çocuk, cinsiyetine uygun davranmayı öğrenir. Bu
dönemde cinsiyetine uygun davranma davranıĢı ağırlıklıdır.Cinsiyet farklılıkları bu dönemde
keĢfedilir. Bu konuda sorular sormaya baĢlar. Çocuğu sorduğu sorular yüzünden azarlamak,
araĢtırma giriĢimlerine engel olmak, çocukta suçluluk duygusunun geliĢmesine neden olur.
Erkekler/Kızlar Ģöyle yapar ifadeleriyle baĢlayan cümleler kullanır.
Çocukta vicdan geliĢiminin ve ahlaksal yargıların temelleri bu dönemde atılır. Yalan
söylediklerinde suçlandıkları, hatalı bir davranıĢta bulunduklarında bunu anladıkları görülür.
Bu kazanım daha sonraki dönemlere de taĢınır. Her alanda olan geliĢim gibi daha sonraki
dönemlere biraz Ģekil değiĢtirerek devam eder. Oyun bu dönemde çocuk için en önemli
etkinliktir. Zamanının büyük bir bölümünü oynayarak geçiren çocuk, daha çok hayal gücüne
dayalı oyunlar oynar. Çocuğun ebeveyni ile kurduğu özdeĢim, oyunlarına da yansır. Okul
öncesi eğitim kurumları, çocuklar için yeni arkadaĢ çevresi , zengin bir oyun ortamı ve çeĢitli
deneyimler kazanabileceği bir yer olması nedeniyle oldukça önemlidir. Çocuk okul öncesi
eğitim kurumlarında okula hazır hale gelir.

Resim 2.2: Oyun dönemi

2.2.1. Fiziksel ve Motor GeliĢim:
Bu dönemde çocuğun boy ve kilo artıĢı devam eder. Fakat önceki döneme göre daha
yavaĢtır. Sinir sistemi geliĢir. Kalp atıĢı hızı yavaĢlar, solunum sistemindeki geliĢme
yavaĢtır. Çocukların motor becerileri hızla geliĢir. Büyük kaslarını yeterli olarak kullanabilir.
Ġki yaĢlarında bir çocuk koĢabilir, merdiven çıkabilir, bir yerden atlayabilir. 3–6 yaĢlarına
geldiğinde ayaküstünde denge sağlayabilir, bisiklet sürebilir, topu yakalayabilir. Bu
dönemde çocuklar büyük kaslarını kullanarak çizim yapmayı severler, bu motor ve biliĢsel
geliĢime de katkı getirir. Görme duyuları tam geliĢmemiĢtir.
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2.2.2.BiliĢsel GeliĢim:
Piaget’e göre bu dönem iĢlem öncesi dönemi içerir. 2 – 4 yaĢları sembolik dönemdir.
Çocuklar çevrelerindeki nesneleri temsil eden semboller geliĢtirmeye baĢlar, ben
merkezlidir, çok yönlü sınıflama yapamazlar. 4 – 6 yaĢ arasını içeren dönem, sezgisel
dönemdir. Sezgilere dayalı akıl yürütürler, nesneleri sınıflayabilirler. Nesnelerin konumu
geliĢmiĢtir, tersini çevirmede baĢarısızdırlar. Bruner’e göre bu çocuklar imgesel
dönemdedirler ve çevredeki nesneleri algıladıkları gibi zihinlerine taĢırlar.

2.2.3.Dil GeliĢimi:
Bu dönemde çocuklar kendi anadilleriyle ilgili becerileri kazanırlar, konuĢma
becerileri çok hızlı geliĢir. 3 yaĢına geldiklerinde konuĢalabilir, cümleler kurabilirler. Bu
dönemin sonunda; doğru kurallara uygun konuĢmaya baĢlayabilirler, fikirlerini düzgün
cümleler halinde söyleyebilirler, olumsuz yapma, sözcük türetme gibi becerileri
gösterebilirler.

2.2.4.Psiko – Sosyal GeliĢim:
Ġlk yıllarda sadece anne – baba ile olan iletiĢim, bu yıllarda akranlarla da iletiĢim
kurulması ile değiĢir. Bu dönemde çocuklar cinsiyet kimliklerini elde ederler. Oyun bu
dönemde sosyal geliĢim açısından çok önemlidir. Daha çok sembolik oyunlar oynanır.
Örneğin bir oyuncak telefon olabilir. Oyun benmerkezciliği azaltarak, paylaĢımı geliĢtirir ve
diğerlerinin gerçeklerini tanımayı sağlar. Bu yolla çocuğun sosyalleĢmesine önemli katkılar
sağlar.
Bu dönemde hazırlanacak okul öncesi eğitim programlarının fiziksel, sosyal, duygusal
geliĢimi sağlayıcı olması yanında daha çok biliĢsel merkezli olması önerilebilir.

20

UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
0-72 Aylık bir çocuğun her hangi bir geliĢim alanını gözlemleyiniz ve gözlem
sonuçlarınızı kaydediniz. Gözlemlerinizi sunum haline getirerek sınıfta arkadaĢlarınızla
paylaĢınız.0-72 ay aralığına olan geliĢim dönemlerine uygun fotoğraflar bulunuz. BulmuĢ
olduğunuz fotoğrafları albüm haline getiriniz.

ĠĢlem Basamakları
 0-72 aylık bir çocuğun herhangi bir
geliĢim alanını gözlemleyerek
kaydediniz.

 Gözlem sonuçlarınızı sunum haline
getirerek sınıfta arkadaĢlarınızla
paylaĢınız.
 0-72 ay aralığında olan geliĢim
dönemlerine uygun fotoğraflar bulunuz.
 BulmuĢ olduğunuz albüm fotoğrafları
haline getiriniz

Öneriler
 Bir okul öncesi kuruma giderek bir çocuk
belirleyiniz.Gözlemlemek istediğiniz
geliĢim alanına karar veriniz.Karar
vermiĢ olduğunuz geliĢim alanına dair
gözlemlerinizi defter,kağıt veya
bilgisayara kaydediniz.
 Gözlem sonuçlarınızı düzenleyerek bir
sunum haline getirebilirsiniz.
 Konu ile ilgili basılı kaynaklardan ve
internetten fotoğraflar bulabilirsiniz.
 Bulduğunuz fotoğrafları geliĢim
dönemlerine dikkat ederek belli bir düzen
dahilinde albüm haline getirebilirsiniz.

KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. 0-72 aylık bir çocuğun herhangi bir geliĢim alanını gözlemleyerek
kaydettiniz mi?
2. Gözlem sonuçlarınızı sunum haline getirerek sınıfta
arkadaĢlarınızla paylaĢtınız mı?
3. 0-72 ay aralığında olan geliĢim dönemlerine uygun fotoğraflar
buldunuz mu?
4. BulmuĢ olduğunuz fotoğrafları albüm haline getirdiniz mi?
DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız. Evet”
ise Ölçme ve Değerlendirmeye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

( ) Ġnsanın kendine özgü geliĢim ilkeleri vardır.

2.

( ) GeliĢim süreklidir ve belli aĢamalardan geçer.

3.

( ) Çocuğun geliĢiminde iki faktörün etkisi vardır. Bunlar, kalıtım ve çevre
koĢullarıdır.

4.

( ) Ġnsanların, kalıtım özelliklerinin ve yaĢadıkları çevre koĢullarının birbirinden farklı
oluĢu nedeniyle geliĢimleri de farklılıklar göstermeyebilir.

5.

( ) GeliĢimin belli aĢamalarının aynı yaĢ dönemiçocuklarında aynı anda gerçekleĢmesi
beklenir.

6.

( ) Her çocuğun kendine özgü bir geliĢim biçimi vardır, bireysel farklılıklar göz
ardıedilmemelidir.

7.

( ) GeliĢimde ilgili davranıĢ ait olduğu dönemde kazanılmadığı zaman daha sonraki
dönemlerde çok kolay telafi edilebilir.

8.

( ) GeliĢimde geriye dönüĢ çok zordur.GeliĢim döneminin etkileri daha sonraki
dönemlerdesilinememektedir.

9.

( ) Çocukların bedensel ve motor geliĢimleri sırasında yapısal ve iĢlevsel özellikleri
belirli bir sırayla ortaya çıkar.

10.

( ) GeliĢim, özelden genele doğrudur.

11.

( ) Ġlk çocukluk döneminde sadece sembolik oyunlar oynanır.

12.

( ) YaĢamın ilk yıllarında daha çok fiziksel geliĢim ağırlıkta iken daha sonra zihin
geliĢimi ve kiĢilik geliĢimi önem kazanır.

13.

( ) GeliĢimde her bir aĢama diğeriyle iliĢkili değildir, birbirinden bağımsızdır.

14.

( ) Çocuk bir geliĢim devresinin gerektirdiği olgunluğa ulaĢmamıĢ ise ondan sonra
gelecek evrenin görevlerini yapamaz.

15.

( ) Herhangi bir geliĢim alandaki bir aksama, diğer alandaki geliĢimi de olumsuz
etkilemez.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3
ÖĞRENME KAZANIMI
Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda geliĢime etki
eden faktörleri kavrayabileceksiniz.

ARAġTIRMA


GeliĢime etki eden faktörlerle ilgili çeĢitli kaynaklardan ve internetten bilgi
edininiz.



Bu konu ile ilgili fotoğraflar, gazete ve dergilerden resimler toplayınız.



Topladığınız bu bilgileri sınıf panosuna yerleĢtiriniz.



GeliĢimi etkileyen faktörlerden biyolojik ve çevresel faktörleri, sınıfı iki gruba
ayırarak konunuzu destekleyici bilgiler ve örnekler sunarak tartıĢınız.

3.GELĠġĠME ETKĠ EDEN FAKTÖRLER
3.1.Kalıtım
Bireyin genler yoluyla anne-babasından aldığı özeliklerdir. Bunlar; cinsiyet, göz rengi,
zekâ kapasitesi, fiziksel özellikler (boy, ten rengi, saç rengi ve biçimi), yaratıcılık ve
düĢünme kapasitesi, problem çözme becerileridir.
Anne rahminde, anneden gelen yumurta hücresi ile babadan gelen sperm hücresi
birleĢerek (23+23=46 kromozom) zigot meydana gelir. Zigot hızla çoğalarak insan
organizmasını oluĢturur.
Kalıtım, geliĢimi etkileyen önemli bir faktördür ve kalıtımın kapsamını annenin

yumurta ve babanın sperm hücrelerinde bulunan 23’er
belirlemektedir. Her kromozomda 20.000 gen bulunmaktadır.

adet

kromozom

KiĢinin tüm genetik özeliklerinin kodlandığı DNA’lar bu genlerde bulunur.
Genlerdeki DNA’lar organizmanın anahtarlarıdır, genetik Ģifreleri ihtiva ederler.
Organların oluĢumu, diğer genlerin düzenlenmesi, organizma için yaĢamsal öneme
sahip olan enzimlerin salgılanması vb. DNA tarafından yönlendirilir.
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Genler baskın ve çekinik olmak üzere 2 türlüdür. Baskın genler özelliklerini
dölüte geçirir. Anne babadan çocuğa kalıtım yoluyla geçen yapıya genotip denir.
Fenotip ise bu genetik yapının dıĢarıdan gözlenebilen Ģeklidir. Zekâ ve bedensel
özellikler büyük oranda genotiple belirlenir.
Cinsiyet tamamen kromozom düzeniyle belirlenir. Canlı hücrelerindeki 23 çift
kromozomun bir çifti cinsiyet kromozomlarıdır. X ve Y olmak üzere iki tip cinsiyet
kromozomu vardır. XX: Kadın cinsiyet hormonu, XY: Erkek cinsiyet hormonudur.
Fenotipçevre tarafından etkilenir. Örneğin; zekânın sınırları Genotip tarafından
belirlenir. Ancak gözlenen zekâ, gerek rahim içindeki çevre, gerek doğum sırasındaki
olaylar, gerekse doğum sırasındaki çevre tarafından belirlenir. Bununla birlikte
çocuğun göz rengi kesin olarak genotiptir.

3.2. Çevre
3.2.1. Ailenin Çocuk YetiĢtirme Tarzları:
Aile içinde bebeğe yaĢamının ilk yılında gösterilecek sevgi ve sıcak yakınlık, onun
temel güven duygusunu kazanmasında önemli rol oynamaktadır. Her davranıĢ için katı
kurallar koyan, cezalandırıcı, istek ve dileklerin açıklamasını engelleyen sınırlandırıcı anababaların çocuklarının; kuralcı, otoriter, çocuklara karĢı düĢmanca davranan, despot
oldukları gözlenmiĢtir. Anne-baba, çocuğun davranıĢlarını ne aĢırı derecede kontrol edip
kısıtlamalı, ne de çocuğun her istediği Ģeyi yapmalıdır. Tutarlı ve güven verici bir tutuma
sahip olmalıdır.
3.2.2. Ailenin Parçalanması:
Aile, çocuğun ilk ve en etkili çevresidir. Aile yapısı, sosyoekonomik düzeyi, ailedeki
çocuk sayısı, ebeveynlerin çocuklarına karĢı olan tutumları, eĢler arasındaki iliĢkinin niteliği,
çocuğun aile içindeki konumu (tek oluĢu ya da doğuĢ sırası), ailenin çocuğa sağladığı eğitim
ortamı çocuğun geliĢimini etkileyen etmenlerdendir.

Ailenin dağılması, boĢanmalar, tüm çocuklar için sancılıdır, acı vericidir. Bu
durumdan küçük çocuklar daha çok etkilenmekte, hatta olaylardan kendini sorumlu
tutmaktadır. Büyük yaĢlardaki çocuklar ise boĢanma olaylarını daha kolay kabul
etmektedirler.
3.3.3. Çocukların DoğuĢ Sırası:
Ana-babalar ilk çocuklarından çok Ģey beklerler. Ġlk çocukların yüksek motivasyonlu,
hırslı, baĢarılı, kurallara uyan bireyler olarak yetiĢmelerini beklerler. Buna rağmen
kendilerine güvenleri azdır. Temkinli ve tutuculardır. Sonuncu doğan çocukların özellikleri
de ilk çocuklara benzeyebilir. Ancak ilk doğanlar genellikle erken olgunlaĢırken sonuncular,
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uzun süre çocuksu kalabilirler. Ġlk doğanlara göre daha çok ilgi çekmeyi baĢarabilirler.
Ortanca çocuklar ise, eğer cinsiyet farkı vb. istenilen özellikleri yoksa ilgi odağı olamazlar.
Çok fazla ilgi görmedikleri için, daha bağımsızdırlar. Akranlarıyla daha iyi iliĢki kurarlar.
Daha mutlu olurlar.

3.3.4. Zaman (Tarihsel Zaman):
GeliĢim döneminde yenilikler ve değiĢimlerin oluĢturulduğu zaman bölümünü ifade
eder. Örneğin; günümüzde bilgisayar destekli öğretim, Ġnternet, cep telefonun kullanımı
giderek yaygınlaĢmaktadır.
Örnek: Teknolojinin geliĢmesiyle birlikte cep telefonları,tablet ve bilgisayarların
kullanımının artması ve çocukların ilgi alanlarına girmesi.
ETKĠNLĠK 3

Sınıfta küçük gruplar oluĢturunuz. Anne baba tutumlarına örnek oluĢturacak
drama oyunları hazırlayarak arkadaĢlarınıza sunum yapınız.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
GeliĢime etki eden faktörler konusunu okuyunuz. Bu faktörlerden birini kullanarak
hikâye oluĢturunuz. Hikâyeyi pandomim tekniğini kullanarak arkadaĢlarınıza sununuz.

ĠĢlem Basamakları
 Etken faktörleri okuyunuz
 Etken faktörlerden birini seçiniz.
 Seçilen faktörün özelliklerine uygun
hikâye oluĢturunuz.
 Hikâyenizi yazınız.
 Pandomim tekniğinin özelliklerini
kullanarak hikâyenizi arkadaĢlarınızla
paylaĢınız.

Öneriler
 Modülünüzden yararlanınız.
 Ġnternet veya yazılı kaynaklardan
yararlanabilirsiniz.
 Hikâye kitaplarından yararlanabilirsiniz.
 Farklı yazı biçimlerini deneyiniz.
 PaylaĢımda pandomim özelliklerine
dikkat ediniz.

KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.
2.
3.
4.
5.

Evet

Hayır

Etken faktörleri okudunuz mu?
Etken faktörlerden birini seçtiniz mi?
Seçilen faktörün özelliklerine uygun hikâye oluĢturdunuz mu ?
Hikâyenizi yazdınız mı?
Pandomim tekniğinin özelliklerini kullanarak arkadaĢlarınızla
paylaĢtınız mı?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız. Evet”
ise Ölçme ve Değerlendirmeye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

( ) GeliĢim, kalıtım ve çevre etkileĢiminin ürünüdür.

2.

( ) Fenotip çevre tarafından etkilenir.

3.

( ) XY Kadın cinsiyet hormonudur.

4.

( ) Genler baskın ve çekinik olmak üzere 2 türlüdür.

5.

( ) Erkeklerde östrojen, kadınlarda androjen daha baskındır.

6.

( ) Genler anne ve babadan gelecek kalıtsal özellikleri taĢıyan birimlerdir.
Genlerinbazıları baskın (dominant) bazıları çekiniktir (recessive).

7.

( ) Aile içinde bebeğe yaĢamının ilk yılında gösterilecek sevgi ve sıcak yakınlık, onun
temel güven duygusunu kazanmasında önemli rol oynamaktadır.

8.

( ) Anne-baba, çocuğun davranıĢlarını aĢırı derecede kontrol edip kısıtlamalıdır.

9.

( ) Ailede ortanca çocuk, ilgi görmezse içine kapanık özellikler gösterir.

10.

( ) Tarihsel zaman yenilikler ve değiĢikliklerin oluĢtuğu süreci ifade eder.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise modül değerlendirmeye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Çocuğun beden geliĢimi ...................yaĢına kadar çok hızlıdır.

2.

...................bedenin boy ve ağırlık yönünden artıĢı, organların belli bir
düzeyegelinceye kadar geçirdikleri biçim, hacim ve ağırlıkla ilgili değiĢimleri kapsar.

3.

GeliĢim………………ve………………..etkileĢiminin ürünüdür.

4.

GeliĢimde belli davranıĢların kazanılması
dönemlere....................................denir.

5.

Ġlk çocukluk dönemi………………..ve…………………yaĢı kapsar.

6.

Genlerdeki ………………organizmanın anahtarlarıdır, genetik Ģifreleri ihtiva ederler.

7.

Aileler çocuklarına karĢı…………………….ve …………………tutumlarına sahip
olmalıdır.

8.

Genler, anne ve babadan gelecek kalıtsal özellikleri taĢıyan birimlerdir. Genlerin
bazıları ...................... bazıları .......................dir.

9.

GeliĢime etki eden faktörler…………………ve……………………….dir.

10.

Bebekte önce…………………………….kontrolü baĢlar.

11.

Anne babadan çocuğa kalıtım yoluyla geçen yapıya …………………..denir.

12.

…………………………………Okul öncesi yıllarını içine alan , çocuğun aktif olarak
çevresine yöneldiği, uyarıcılar ile dolu dıĢ dünyayı keĢfetmeye çalıĢtığı, insan
yaĢamının en temel becerilerinin kazanıldığı bir dönemdir.

13.

Duyu organları ………………..yaĢına kadar görevlerini yapabilecek duruma gelir.

14.

……………………………………..organizmanın döllenmeden baĢlayarak bedensel,
zihinsel, diĢ, duygusal ve sosyal yönden belli koĢulları olan, en son aĢamasına
ulaĢıncaya kadar sürekli ilerleme kaydeden değiĢimidir.

15.

Kalıtım, geliĢimi etkileyen önemli bir faktördür ve kalıtımın kapsamını annenin
yumurta ve babanın sperm hücrelerinde bulunan …………………adet kromozom
belirlemektedir.
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gereken

dönemler

vardır.

Bu

16.

……………………………….bireyin doğuĢtan getirdiği genetik yapı ile çevrenin
etkileĢimi sonucunda canlıda görülen biyolojik değiĢikliklere denir. Kısaca;
organizmanın büyüyerek bir iĢi yapabilecek seviyeye gelmesidir.

17.

GeliĢim ………….. ve…………………öğrenmeye bağlı olarak değiĢiklik gösterir.

18.

………………..insanların davranıĢlarında kasıtlı, kendi yaĢantısı yoluyla, istendik,
kalıcı izli davranıĢ meydana getirme sürecidir.

19.

Bebeklik Dönemi ........................yaĢı kapsayan dönemdir.

20.

Kritik dönemin en belirleyici etkeni …………’dır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ -1’ĠNCEVAP ANAHTARI
Doğru
Doğru
Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
Doğru
Doğru
Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
Doğru

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI
Doğru
D
D
Y
Y
D
Y
D
D
Y
Y
D
Y
D

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Y
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D
D
Y
D
Y
D
D
Y
D
D

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20

3
Büyüme
Uzama
Kritik Dönem
3-6 yaĢ
DNA’lar
Tutarlı ve güven verici
Baskın ve Çekinik
Kalıtım ve Çevre
Büyük kas kontrolü
Genotip
Ġlk çocukluk
3 yaĢ
GeliĢim
23
OlgunlaĢma
OlgunlaĢma ve Öğrenme
Eğitim
0-2
Zaman
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