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AÇIKLAMALAR 
ALAN Hasta ve Yaşlı Hizmetleri  

DAL/MESLEK Hasta/Yaşlı/Engelli Bakım Elemanı 

MODÜLÜN ADI Zihinsel Aktiviteler 

MODÜLÜN TANIMI 

Zihinsel süreç de; öğrenme, bellek, hatırlama, unutma ve 

bellek güçlendirici yöntemlerinin, zihinsel olarak sağlıklı 

yaşlanma, zihin sağlığını koruma, demanslı hastada zihinsel 

aktivitelerin, amacı ve önemine ait temel bilgi ve becerilerin 

kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Bu modülün ön koşulu yoktur. 

YETERLİK Zihni meşgul edecek aktiviteler planlamak  

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile, gerekli araç-gereç ve ortam sağlandığında 

hasta ve yaşlıya yönelik zihni meşgul edecek aktiviteler 

planlayabilecek ve zihinsel aktiviteler 

düzenleyebileceksiniz.  

 

Amaçlar 

1. Zihinsel süreçleri ayırt edebileceksiniz. 

2. Zihinsel egzersizleri ayırt edebileceksiniz  

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Teknik laboratuar, beceri eğitimi sahası, sınıf. 

 

Donanım: Kitap, dergi, bulmaca, gazete, televizyon, farklı 

büyüklükte legolar, kalem, kağıt, defter, satranç takımı, 

dama tahtası, örgü şişi, örgü tığı, örgü tığ ipleri, ve kağıt 

oyun kartları, aktiviteye uygun resimli kartlar, aktiviteye 

uygun diğer malzemeler, CD, DVD, afiş, resim, bilgisayar, 

tepegöz, projeksiyon cihazı, vb. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (test, çoktan seçmeli, 

doğru yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme, vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  

 

AÇIKLAMALAR 
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Sevgili Öğrenci, 

 

Yaşlılık insan hayatında fiziksel ve ruhsal değişimlerin görüldüğü bir dönemdir. 

Kişinin tüm sistemlerinde ve organlarda görülen fonksiyon kaybı beraberinde hastalıkları ve 

problemleri getirmektedir. 

 

Yaşlıların değişen bu durumu kabul etmesi ve bunlara uyum sağlaması zordur. 

Yaşlıların diğer kişilerle iletişim kurması azalmakta ve hayat ile olan bağlarını giderek 

zayıflamaktadır. 

 

Beyin ve zihinsel faaliyetler söz konusu olduğunda, gerek gelişme, gerekse yaşlanma 

kişinin yaşam biçimi, eğitim düzeyi, mensubu olduğu kültürel topluluk ve içinde yaşadığı 

toplumdan da mutlaka etkilenir. Zihin sağlığı açısından başarılı bir yaşlanma için çaba 

harcayan biri ile bu konuda hiçbir çabası olmayan biri aynı biçimde yaşlanmazlar. 

 

Yaşlının boş vakitlerini iyi değerlendirmesi, kendine güven duygusunun gelişmesi, 

zihinsel yetenek ve becerilerini koruma ve geliştirmesi, sosyalleşme gibi amaçlara yönelik 

bakım elemanı hasta veya yaşlıyı zihni meşgul edecek aktiviteler konusunda yönlendirmeli 

ve gereken desteği sağlamalıdır. Ayrıca demans hastalığı olan yaşlılarda hangi aktivitelerin, 

ne amaçla uygulanması gerektiği, bakım veren eleman tarafından bilinmesi gerekir. 

 

Zihinsel aktiviteler modülü ile zihni meşgul edecek aktiviteleri planlama yeterliliği 

kazandırılarak yaklaşımlarınıza olumlu yönde farklılıklar getirecektir. 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

Zihinsel süreçleri ayırt edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Öğrenme üzerinde etkili olan unsurları araştırarak bu konuyla ilgili sınıfta 

sunum yapınız. 

 Beyni diğer organlardan farklı kılan özellikleri araştırarak arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 İleri yaşlarda başarı elde etmiş kişileri araştırarak sınıfta arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 

1. ZİHİNSEL SÜREÇLER 
 

İnsanın duyguları, düşünceleri iç dünyasında gerçekleşen ve yaşanan olaylar doğrudan 

gözlenip ölçülemez. Zihin, beynin bilimsel anlamı üzerine kurulmuş, psikoloji'nin bir olgusu 

ve az çok bilinç ile eş anlamlı olarak sıklıkla kullanılan bir terim olarak görünür. Zihnin 

diğer bir kullanımı ise çoğunlukla düşünüş ile eşanlamlıdır. Türk Dil Kurumu zihni; bilincin, 

algılama ve düşünme görevini yerine getiren bölümü veya zihinsel yetilerin tümü ya da 

bellek olarak tanımlar. 

 

Bireyler zihinsel aktivite programlarının yardımıyla duygu ve düşüncelerini kontrol 

edebilme, kendine güven, motivasyon, stresle başa çıkabilme ve beceri öğrenme gibi 

konularda başarı sağlayabilmektedirler. 

 

Zihinsel aktivite genel olarak kişilerin duygusal, zihinsel ve davranışsal 

gelişimlerinde, ayrıca bunlarla ilgili problemlerin çözümünde kullanılan önemli araçlardan 

biridir. Zihinsel aktivite psikolojik bir beceridir ve kişilerin performansını yükseltmede 

önemli bir güce sahiptir. Yapılan birçok araştırma zihinsel aktivitenin performans üzerinde 

ve diğer psikolojik beceriler üzerinde olumlu etkileri olduğunu göstermektedir. 

 

Zihinsel süreçler, organizmanın doğrudan gözlenemeyen, ancak dolaylı yollarla 

gözlenip ölçülebilen davranışlarıdır. Bunlar öğrenme, bellek, algılama, düşünme, zeka gibi 

duyuşsal ve bilişsel süreçlerdir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Psikoloji
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1.1.Öğrenme 
 

Öğrenme, meslekleri ve günlük işler bakımından herkesi ilgilendirir. Herkes her an bir 

şey öğrenmektedir veya zaman zaman başkalarına da bir şeyler öğretmeye çalışmaktadır. 

Öğrenme; tekrarlar, yaşantılar sonucu davranışlarda meydana gelen değişmelerdir. 

Öğrenilmiş davranışlar ise doğduktan sonra yaşantılarla elde edilen davranışlardır. Belli bir 

dili konuşmak, yemek yeme alışkanlığı kazanmak, düşünceler karşısında farklı tutum ve 

tavırlar göstermek, matematik problemi çözmek gibi davranışlar öğrenilmiş davranışlardır. 

İnsan yaşamında çok önemli yeri olan öğrenme bir bilişsel süreçtir. Öğrenmenin biyolojik 

temeli şudur:  

 

Yeni davranışların öğrenilmesi sinir sistemi ile ilgilidir. Sinir sistemi gelişmiş 

canlılarda öğrenme gücü daha yüksektir. Öğrenme beyinde bir takım kimyasal, elektriksel 

değişiklikler ve sinir sisteminde yeni sinaptik bağların kurulması ile açıklanmaktadır. Sinir 

sisteminin en küçük parçaları olan nöronlar arasında birtakım bağların kurulması, tekrar ve 

alıştırmalarında bu bağların kuvvetlenmesine neden olduğu ileri sürülmektedir. Belli bir 

davranış tekrarlandığında, nöronlar arasında bağlantı güçlenmektedir. İyi öğrenilmiş bir 

davranış tekrarlanmadığı zaman nöronlar arasında bağlantı zayıflamaktadır. 

 

Öğrenme farklı şekillerde açıklanan karmaşık bir süreçtir  

 

 Nörofizyolojik bir olgudur. Öğrenme ile beyinde kimyasal ve elektriksel 

birtakım değişiklikler olur. Sinir sisteminde de yeni bağlar kurulur. 

 Psikolojik bir olgudur. İnsan bir şeyi öğrendiğinde, o konu ile ilgili tüm 

gerçekleri anlamaya daha önceki algıları ile birleştirip yorumlamaya çalışır. 

 

Öğrenmede olgunlaşma ve motivasyon etkili faktörlerdir. Bir şeyi öğrenebilmek için 

belli bir olgunlaşma düzeyine gelinmesi ve belli bir motivasyonun olması gerekir. İnsan 

davranışlarının oldukça büyük kısmı öğrenilmiş davranışlardır. Öğrenilmemiş davranışlar 

refleksler, dürtüler ve içgüdülerdir. 

 

Davranışı izleyen ve organizma üzerinde hoşa gidici bir etki yaratarak davranışın 

ortaya çıkma olasılığını artıran uyarıcılara pekiştireç denir. İstenen tepkinin oluşma 

olasılığını arttıran, organizmanın hoşuna gidecek bir uyarıcının doğrudan verilmesi durumu 

olumlu pekiştireçtir. Örneğin gülümseme övgü gibi.  

 

Pekiştireçler yoluyla birey istendik ve istenmedik davranışlar öğrenebilir. Bu nedenle 

pekiştireçler çok dikkatli kullanılmalı ve doğru davranışlar pekiştirilmelidir.  

 

1.1.1. Öğrenme Türleri  
 

Öğrenmenin bilişsel öğrenme ve model alarak öğrenme /gözleyerek öğrenme gibi 

çeşitleri vardır. 
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 Bilişsel Öğrenme 

 

Öğrenmelerin çoğunda bilişsel öğrenme söz konusudur. Bu öğrenme zihinde oluşur ve 

zihinde yapılan işlemleri içerir. Bu durumda, yeni bilgiler depolanır ve eski bilgiler yeni 

anlamlar kazanır. Pekiştirecin görünür biçimde kullanılmadığı, ağırlık noktasını bilgi 

depolama ve bilgi işlemenin oluşturduğu öğrenme durumlarına, bilişsel öğrenme denir. 

 

Bilişsel öğrenmeler çoğu kez bilişsel gereksinmeden kaynaklanır. Bilişsel 

gereksinme; insanı, karşılaştığı nesneleri inceleyip gözden geçirmeye yönelten ve ilgili 

bilgileri sağladığı zaman doygunluk duymasına yol açan güdü ya da gereksinmedir. 

 

 Model Alarak Öğrenme/Gözleyerek Öğrenme 

 

Kültürel norm ve değerlerin aktarıldığı sosyalleşme sürecindeki davranışlar model 

alarak öğrenmedir. İnsanlar, doğal ve toplumsal çevrelerine uymak zorundadır. Özellikle 

toplumsal çevrelerine uyarken toplumsal kurallar ve değerler önem taşır. İnsanın toplumsal 

davranışlara uyumunda taklit etmenin önemli rolü vardır. Çocuklar, daha çok çevresindeki 

başka insanları ve büyükleri taklit ederek öğrenir. Taklit ederken başkalarını kendilerine 

model olarak alırlar. İnsan davranışlarının şekillenmesinde, çevrede gözlem yapmak etkili 

olur. Başkalarının davranışlarını tekrarlamayı içeren öğrenme ise gözlemleyerek 

öğrenmedir. Tutumlar, yargılar, ön yargılar birilerini veya kitle model alınarak oluşturulur. 

Çoğu zaman bu davranışlar, farkında olmadan yapılır. Örneğin, annemiz gibi davranır, 

babamız gibi konuşuruz, beğendiğimiz bir sanatçı gibi giyiniriz. 

 

1.1.2. Öğrenme Üzerinde Etkili Olan Unsurlar 
 

Öğrenmenin oluşabilmesi için bazı koşulların yerine getirilmesi gerekir. 

 

 Öğrenenle İlgili özellikler 

Öğrenmede öğrenecek kişinin bazı özelikleri önemli rol oynar. 

 

 Güdülenme 

Organizmayı harekete dürtü ve güdüler geçirir. Bireylerin güdülenme düzeyleri 

öğrenme düzeylerini etkiler. Canlıların bir davranışı öğrenmesi için gereksiniminin, bir 

dürtüsünün olması gerekir. Örneğin; merak, açlık, susuzluk, gibi. 

 

 Olgunlaşma 

Bedensel ve zihinsel olarak bir işi yapabilecek seviyeye ulaşmaya olgulaşma denir. 

Davranışların öğrenilmesi için bireyin belli bir olgunluğa, belli bir gelişmişlik düzeyine 

ulaşmış olması gerekir. Olgunlaşma, iki şekilde ele alınabilir: 

 

o Yaş: Öğrenmenin gerçekleşebilmesi için birey, gereken yaşa 

gelmiş olmalıdır. İnsanlar yaşın özeliklerine göre öğrenirler. 
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o Zekâ: Öğrenmeyi zekâ etkiler. Öğrenmenin gerçekleşebilmesi için 

belli bir zekâ seviyesi gerekir. Zekâ düzeyi artıkça öğrenme düzeyi 

de artar.  

 

 Genel uyarılmışlık hâli ve kaygı 

 

Uyarılmışlık düzeyi, bireyin dışarıdan gelen uyarıcıları alma derecesi olarak 

tanımlanır. Başka bir ifadeyle organizmanın öğrenmesi için gerekli uyarılmışlık içinde 

olmasıdır. Öğrenme için uygun olan uyarılmışlık hâlinin ve kaygının ortalama bir seviyede 

olmasıdır. Genel uyarılmışlık hâli ve kaygısı bu ortalamanın altında ya da üstünde olan 

bireylerin iyi öğrenmeyi gerçekleştirmesi beklenemez.  

 

Şekil 1.1: Uyarılmışlık düzeyinin başarıya etkisi 

 Sosyokültürel Etmenler 

 

Bireylerin tutum ve önyargıları öğrenmelerini etkiler. İnsanın neyi öğrenebileceğini 

sosyal öğrenmelerde etkiler. 
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 Öğrenilen Malzeme İle İlgili Özellikler 

 

Malzemenin zorluğu: Malzemenin kolaylığı öğrenmeyi olumlu etkiler. Diğerlerinden 

farklı kolayca ayırt edilebilen malzemeler ve anlamlandırılan malzemeler kolay öğrenilir. Bir 

malzeme kişide ne kadar çok şey çağrışım yapıyorsa öğrenilmesi de kolay olur. Öğrenilen 

malzemedeki kavramların benzerliğine göre sınıflandırılması öğrenmeyi kolaylaştırır. 

 

Aktarma (olumlu-olumsuz transfer): Öğrenmeler sıfırdan başlamaz. Eski bilgilerin 

yeni öğrendiklerimizi etkilemesine, öğrenmede transfer denir. Öğrenmenin 

gerçekleşebilmesi için bazı ön bilgilere ihtiyaç duyulur.(örneğin bisiklet kullanmayı bilen 

birinin motosiklet sürmeyi daha kolay öğrenmesi gibi). Bu duruma olumlu transfer denir. 

Bunun tersi de yaşanabilir. Org çalmayı bilen biri piyano çalmayı öğrenmeye çalıştığında, 

parmakları hâlâ org figürleri gösteriyorsa bu durum öğrenme sürecinin zorlaştığını gösterir. 

Bu durum da olumsuz transfere örnektir. 

 

Bir malzemeyi öğrenmek için GSOHT tekniği de kullanılabilir(Gözden geçir, Sorular 

üret, Oku, Hatırla, Tekrarla ). 

 

 Öğrenme Yöntemi İle İlgili Özellikler (Öğrenme Stratejileri) 

 

Aralıklı ve toplu öğrenme; öğrenme malzemesinin aralıklar vererek öğrenilmesine 

aralıklı öğrenme, malzemenin birbirine yakın zamanlarda bir oturumda öğrenilmesine toplu 

öğrenme denir.  

 

Aralıklı tekrar, uygun öğrenme yöntemidir. Toplu tekrar, öğrenmenin kalıcılığı 

açısından iyi değildir. Aralıklı yapılan tekrarda bilgiler daha iyi özümsendiği ve 

sağlamlaştığı için kalıcılığı yüksektir. Hatırlama aralıklı tekrar durumunda daha iyidir.  

 

Bütün halinde veya parçalara bölerek öğrenme; malzemenin doğası çok uzun 

değilse kendi aralarında anlamlı parçalara bölünemiyorsa bütün halinde öğrenilmesi 

uygundur. Bazı öğrenme malzemeleri, parçalara bölünebiliyorsa, her parçayı öğrenme kişiye 

haz verir ve bir sonraki öğrenme için güdüler. Parçaların sırasının karıştırılması ve parçaları 

birleştirmek için ek öğrenme yapmak bölerek öğrenmenin olumsuz yönüdür.  

 

Sonuçlar hakkında bilgi; öğrenme yapan kişinin neyi ne kadar öğrendiği ile ilgili 

sonuçlar hakkında bilgi vermek, kişiye hatalı uygulamaların yerine daha olumlu sonuçlar 

verecek uygulamalar koyma fırsatı verir. 

 

1.2. Bellek  
 

Bellek, yaşam boyunca öğrenmiş olduğumuz bilgilerin ve becerilerin saklandığı, 

gerektiğinde de hatırlanması şeklinde gerçekleşen zihinsel bir işlevdir. 
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1.2.1.Bellek Türleri 
 

Bellek türleri, duyum belleği, kısa süreli bellek ve uzun süreli bellektir. 

 

 Duyum Belleği: Uyarıcı ortadan kalktığı hâlde duyumun çok kısa süre de olsa 

devam etmesidir. Duyum belleği, göz ve kulak gibi organlarda ışık ve ses gibi 

uyarıcıların geçici bir süre saklanmasıdır. 

 Kısa Süreli Bellek: Elde edilen bilgilerin geçici bir süreliğine saklandığı ve bir 

bölümünün uzun süreli belleğe geçişinin sağlandığı bellektir. Kısa süreli 

belleğin kapasitesi sınırlıdır. Zihinde bilgileri tutma süresinin çok kısa olduğu 

(1-3 dk.) bellektir. Bilgi, kısa süreliğine lazımsa kısa süreli belleğe yerleşir. 

Örneğin, ilk defa karşılaştığımız bir kişinin ismi kısa süreli bellekte yer alır. 

Kişiyle görüşmeden sonra da kaybolur. Kısa süreli bellek aksatılmaya çok 

duyarlıdır. Görüşmeden hemen sonra dikkatimiz başka yöne çekilirse daha 

çabuk kaybolur. Kısa süreli belleğin en önemli özelliği bilgilerin bir süre sonra 

silinmesidir. 

 Uzun Süreli Bellek: Bilgiler kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe geçiş 

yapar. Uzun süreli bellekte yer alan öğrenilmiş bilgiler, uzun zaman burada yer 

kalabilir. Bu bellekteki bilgiler anlam ve özellikleri bakımından düzenlenir. 

Uzun süreli belleğin kapasitesi ve sınırları geniştir. Bilgiler dakikalarca 

saklanabildiği gibi yıllarca da saklanır. Bilgilerin saklanabilmesi için kelimeler, 

kavramlar ve semboller arasında bazı ilişkiler kurulur.  

 

1.2.2. Belleğin Temel İşlevleri 
 

Belleğin temel işlemleri, kodlama, saklama, çağırmadır. Bilgiler belleğe kaydedilir, 

uzun süre saklanır ve gerektiğinde hatırlanarak kullanılır. 

 

 Kodlama: Bilginin bellekte işlenebilir hâle getirilmesidir. Uzun süreli belleğe 

kaydedilen bilgiler kodlanarak kaydedilir. Kodlama çoğu kez otomatik olarak 

biz istemesek de kodlanır. Dikkatimizi yönlendirerek gelen bilgiyi daha sonra 

hatırlamamız (örneğin, sınav olacağımızı düşünerek) gerektiğini düşünerek bazı 

ek kodlamalar da yapabiliriz. Bilginin alınma yoluna göre zihin değişik 

kodlamalar yapar. Her uyarıcı türü, bellekte kodlanır (işitsel kod, görsel kod, tat 

kodu gibi). 

 Saklama (Depolama): Öğrenilen bilgilerin depolanmasıdır. Herhangi bir 

öğrenme konusunu ya da algısal gereçleri daha sonra hatırlayacak şekilde 

yineleyerek belleğe yerleştirmedir. Beyne gelen uyarıcılar, orada benzer izler 

bulamıyorsa yaklaşık yirmi saniye sonra söner ve unutulur (bize yabancı olan 

terimlerde olduğu gibi). Elektriksel biçimde gelen uyarıcılar, kimyasal değişime 

uğrayarak belleğe kaydedilir. Öğrenilen her şeyin zihinde izi kalır. Öğrenilen 

malzemenin saklanmasına, korunmasına belleme denir. İyi öğrenilmiş şeyler 
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çok tekrar edilirse alışkanlıkları oluşturur. Alışkanlıklar, çok iyi bellenmiş bilgi 

ve davranışlardır.  

 Çağırma (Hatırlama): Bilgilerin geri çağrılması hatırlamadır. Bilgiler 

istendiğinde, bizim arzu ve irademizle bilinç alanına çıkabilir. Bir süre orada 

bulunduktan sonra tekrar kaybolur. Öğrenilenlerin saklanıp yeniden 

canlandırılmasına hatırlama adı verilir. Daha önce anlatılan bir konu ile ilgili 

sorulan sorulara cevap verebiliriz. Oysa soru sorulmadan önce o konu aklımızda 

olmayabilir. Hatırlama için hatırlamak istediğimiz bilgilerin; 

 Bellekte depolanmış olması, 

 İyi örgütlenmiş olması yani hangi bilgileri belleğe nasıl bıraktığımızın 

bilinmesi, 

 Depolanmış bilgiye bizi götürecek ipuçlarının var olması gerekir. 

 

1.3. Hatırlama ve Tanıma 
 

Hatırlama, geçmiş dönemlerde önceden bellenmiş olan o anda aktif olmayan bilgi ve 

becerilerin zihinde tekrar canlanarak bilinç düzeyine gelmesidir. Örneğin; ilkokuldaki sınıf 

öğretmenimizin adını hatırlamaya çalışmak gibi. Hatırlama ile çağrışım farklı kavramlardır. 

Çağrışım, bir uyarıcı algılandığında onunla ilgili başka şeylerin hatırlanmasıdır. Benzerlik, 

ardışıklık, zıtlık, zamanda ve mekânda yakınlık, çağrışımı kolaylaştıran etkenlerdir. 

 

Tanıma, daha önce öğrenilenlerin, yeniden karşılaşınca farkına varmadır. Tanıma, 

belleğin, hatırlamadan daha ilkel bir işlevidir ve hatırlamadan daha kolaydır. Örneğin; 

ilkokuldaki öğretmenimizi gördüğümüzde onu tanırız. Klasik (soru cevap) biçimindeki 

sınavlarda sorulara verilen cevaplar hatırlamadır. Hatırlama tanımadan daha zordur. 

 

1.4. Unutma ve Nedenleri 
 

Unutma, önceden öğrenmiş olduğumuz bilgi, beceri ve nesneleri hatırlama ve tanıma 

gücünün geçici veya sürekli olarak yitirilmesi olayıdır. Unutma belleğin her düzeyi için bilgi 

kaybıdır. Bilgiler kısa süreli bellekte kullanıldıktan sonra uzun süreli belleğe aktarılmazsa 

tamamen unutulur. Uzun süreli bellekte unutma değil hatırlamama söz konusudur. 

Öğrendikten sonra zihnin uyarıcılara kapalı tutulması unutmayı azalttığından uykuda unutma 

en azdır. Öğrenilenlerin sık sık pekiştirilmesi unutmayı azaltır. Unutmanın nasıl gerçekleştiği 

tam olarak bilinmemektedir. Ancak, yapılan araştırmalar unutma üzerinde birçok faktörün 

etkisi olduğunu ortaya koymuştur. Bu faktörler şunlardır: 

 

 Öğrenilenlerin uzun süre kullanılmaması: Bilgilerin uzun süre 

kullanılmaması unutmaya neden olur. Bilginin unutulmaması için sık sık 

tekrarlanması ve kullanılması gerekir. Bilgiler kullanılmadığında unutulur. 

(örneğin emekli olan bir hakemin zaman içinde oyun kurallarını unutması gibi). 
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 Bastırma (bilinçaltına atma): Hatırlandıkça üzüntü, rahatsızlık veren anı, kişi 

ve bilgilerin bilinçaltına atılarak unutulmasıdır. Birey hatırlamak istemediği ve 

kendini rahatsız eden durumdan kurtulmuş olur (diş hekiminden korkan birinin, 

diş randevu saatini unutması gibi). 

 Ket vurma (bozucu etki): Her an yeni bilgiler öğreniyoruz. Öğrendiğimiz bu 

bilgiler, bir önceki bilgiye ya da önceden öğrendiğimiz bir bilgi, yeni 

öğrendiğimiz bir bilgiye etki etmekte, ondan etkilenmektedir. Ket vurma, 

önceden öğrenilen bilgilerin yeni öğrenilenleri; yeni öğrenilen bilgilerin de eski 

öğrenilenleri olumsuz etkilemesine denir. Bu da iki şekilde gerçekleşir: 

 İleriye ket vurma: Önceki öğrenilmiş olan bilgilerin sonradan 

öğrenilmiş olan bilgileri unutturmasıdır. (örneğin eski adresin, yeni adresi 

unutturması gibi). 

 Geriye ket vurma: Sonradan öğrenilmiş olan bilgilerin önceden 

öğrenilmiş olan bilgileri unutturmasıdır Eğer yeni öğrenilenler eski 

öğrenilenlere benziyorsa unutma daha azdır; zıtlık varsa daha çoktur 

(örneğin, yeni telefon numarasının eski telefon numarasını unutturması 

gibi). 

 Organik nedenler: Ani şok, yaşlılık, korku, heyecan, stres, ateşli hastalık, kafa 

travması, beyinde hücre kaybının olması gibi durumlar organizmada unutmaya 

neden olabilmektedir. Ayrıca beyindeki, belirli bölgelere kan akımındaki 

aksamalar, alkolizm ve fiziksel nedenler de etkin olabilir. 

 

Unutmayı güçleştiren nedenler 

 

 Öğrenmenin yeterli olması, 

 Öğrenilen bilgilerin anlamlı olması, birey tarafından anlamlandırılmış 

olması, 

 Öğrenmeden sonra dinlenilmesi, 

 Öğrenmeden sonra tekrarlar yapılması ve bilgilerin kullanılması 

 Belleğin güçlendirilmesi, hatırlamayı kolaylaştırır, unutmayı güçleştirir. 

 

1.5. Bellek Güçlendirici Yöntemler 
 

Bellek güçlendirmek için çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Bunların sonunda birçok 

yöntem ortaya çıkmıştır. Bu yöntemler şunlardır: 

 

 Belleği güçlendirmek, hatırlamak için bilgi çok iyi öğrenilmelidir. 

 Belleğimizi geliştirmek için konuyu anlamalı konuyla ilgili bilgi birikimi 

olmalıdır. Bilgiler özümsenerek kodlanmalıdır. 

 Bireysel özellikler ve durum; odaklanmış ve sürekli dikkat; öğrenmek ve 

anlamak için güdülenme, unutmamayı istemek ve hatırlayabileceğine güven 

duymak, genel uyarılmışlık ve kaygı düzeyidir. Fiziksel, sosyal ve kültürel 

ortamında uygun olması önemlidir. 
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 Unutmaya yol açan etmenler ortadan kaldırılmalıdır. Birbiri üzerine bozucu etki 

yapacak bilgiler art arda öğrenilmemelidir.  

 Malzemenin örgütlenmiş olması, hatırlamaya yardımcı ipuçlarının olması. 

hatırlamayı kolaylaştıran etmenlerdir. 

 Hatırlamaya yardımcı teknikler kullanılmalıdır.  

 Çağrışım kurma; belleğinizde bulunmasını istediğiniz bir numara ile 

sizin için önemli sayılar arasında çağrışım kurarak sayı daha kolay 

hatırlanır. 

 Örgütleme; öğrenme malzemesi kavramsal özelliklerine göre 

örgütlendiğinde malzeme bellekte daha kalıcı olur. 

 Zihinde canlandırma; sözel malzemenin zihinde imgesel olarak 

depolanması belleği güçlendirir.  

 Sesselleşme; bilgiyi başka bilgilerle ilişkilendirmektir.  

 

 Gruplamada belleğin kapasitesi bellidir. Bunu artırmak oldukça zordur. Belleğin 

kapasitesi gruplamalar yaparak güçlendirilebilir. Belleğin 11 rakamlı T.C. 

(Türkiye Cumhuriyeti) numaranızı hatırlaması oldukça güçtür. Ama rakamlar 

3’lü sayılar olarak gruplanırsa birim sayısı 4’e indiği için bellekte tutulabilir. 

Örneğin, 12345698765 gibi 11 rakamdan oluşan bir sayı, 123 456 987 65 

şeklinde gruplanırsa akılda tutulması daha kolay olur. 

 Hayal etme ve kodlamada, bilgi kodlanırken yardımcı olacak hayallerle birlikte 

kodlanır (Örneğin, öğrenmek zorunda olduğumuz beş kelimeye karşılık, beş 

yeni bilgiyi eski anılara kodlamaktır. Bu tür kodlamaya "hatırda tutma tekniği" 

de denir. Sözcüklerin tekerlemelerle öğrenilmesi, “Çanakkale Boğazı’na Toplu 

Çıkarma” tekerlemesiyle öğretilmek istenen Matematik dersinde işlem sırasını 

kodlamak vb.). 

 Benzerlikler kurmada yeni bilgileri öğrenirken eski bilgilerle benzerlik kurarak 

belleğimize yerleştirebiliriz. 

 Mekân ilişkilerinden yararlanarak göz önünde canlandırmada öğrenmek ve daha 

sonra hatırlamak istediğimiz bilgiyi bölümlere ayırarak iyi tanıdığımız bir 

mekânın bölümleri ile kodlayarak göz önünde canlandırabiliriz. 

 

Bellek araştırmaları sonuçlarını günlük yaşamımızda özellikle eğitim alanında 

kullanıyoruz. Çünkü eğitimde amaç, öğretilen bilgilerin uzun süre bellekte kalması, otomatik 

davranışlara yol açmasıdır. Etkili öğrenme için kullanılan tekniklerden bellek güçlendirme 

konusunda da yararlanılmaktadır. 

 

1.6. Zihin Sağlığı  
 

Yaşlanma herkes için kaçınılmaz olmasına karşın, kişilerin yaşlanma hızları ve 

biçimleri birbirlerinden çok farklıdır. Bazı kişiler çok ileri yaşlarda bile zihinsel ve bedensel 

olarak aktif olmalarına karşın diğerlerinde yaşlanma belirtileri çok daha erken ortaya çıkar. 

Yaşlanma hızını ve biçimini belirleyen en önemli faktörlerden biri kalıtımdır.  
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Beyin ve zihinsel faaliyetler gelişme ve yaşlanma döneminde kişinin yaşam biçimi, 

eğitim düzeyi, mensubu olduğu kültürel topluluk ve içinde yaşadığı toplumdan da etkilenir. 

Eğitim, kültürel zemin ve yaşam biçiminin getirdiği bu zihinsel gelişim farklılığı zihinsel 

yaşlanmada da kendini gösterecektir. Zihin sağlığı açısından başarılı bir yaşlanma göstermek 

için çaba harcayan biri ile bu konuda hiçbir çabası olmayan biri aynı biçimde yaşlanmazlar. 

 

İnsan çok daha erken yaşta, 30’lu yaşlarda yaşlanmayla ilgili değişiklikleri göstermeye 

başlar ve bu değişiklikler çok yavaş bir biçimde giderek artar. Beyinde meydana gelen 

değişikliklerin kişinin günlük yaşamına yansıması, yaklaşık 10 yıl sonra, yani 40’lı yaşlarda 

olur.  

 

Zihinsel yaşlanmamızın sağlıklı olmasını istiyorsak, ilk bilmemiz gerek şey neyin 

normal, neyin normal dışı olduğudur. İkinci basamakta ise, zihnin sağlıklı yaşlanması için 

yapılabilecekleri bilmek ve bunun için çaba göstermek gelir. 

 

1.6.1. Beyni Diğer Organlardan Farklı Kılan Özellikler 
 

Beyin, doğum anında gelişimini henüz tamamlamamış bir organdır. Zihinsel yetenek 

ve beceriler açısından gelişim ancak uzun yıllar sonra, yani 15-20 yaşlarında tamamlar. Kişi, 

beyin faaliyetleri açısından en gelişmiş ve verimli dönemini 20-30 yaşları arasında yaşar ve 

daha sonra beyinde yaşlanma ile ilgili değişiklikler başlar.  

 

Beynin temel hücresi olan ve tüm zihinsel faaliyetlerden sorumlu olan hücrelere nöron 

denir. Beynin temel hücreleri olan nöronlar yenilenme özelliğine sahip değildir, hasar 

gördükleri veya öldüklerinde yerlerine yenisi yapılamaz. Dolayısıyla, tüm hayatımız 

boyunca, doğduğumuz zaman ne kadar nörona sahipsek o kadarıyla idare etmemiz 

gerekmektedir. Doğumdan sonra uzun yıllar boyunca devam eden zihinsel yetenek gelişimi 

ise nöron sayısının artması ile değil, bu hücreler arasındaki bağlantıların artması ve 

kuvvetlenmesi sayesinde meydana gelir. 

 

1.6.2. Normal Yaşlanma Sürecinde Beyinde Meydana Gelen Değişiklikler 
 

Yaşlanmayla birlikte vücuttaki tüm organlarda ve bunların yaptıkları işlerde 

yaşlanmaya özgü doğal değişiklikler meydana gelir. Bu durum, beyin ve beynin yaptığı işler 

için de geçerlidir. 

 

Yaşlanma süreci sadece nöron miktarında azalmaya değil, aynı zamanda nöronlar 

arasındaki bağlantılarda ve nöronlar arasındaki haberleşmede kullanılan kimyasal 

maddelerde de azalmaya yol açar. 
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Bununla birlikte, beyin damarlarının duvarları kalınlaşır ve esneklikleri azalır ve 

damarların iç boşluğunda daralma oluşur. Beyne gelen kan akımında da bir miktar azalma 

olur, 80 yaşındaki sağlıklı bir kişinin beynine gelen kan miktarı gençlere göre % 20 daha 

azdır.  

Sağlıklı yaşlanan beyinlerde görülen bu değişiklikler kişinin zihinsel yeteneklerinde 

önemli değişikliklere yol açmazlar, dolayısıyla bir hastalık belirtisi de değildir. Beyni 

etkileyen hastalıklarda ise bu değişiklikler çok daha fazla şiddette görülürler ve zihinsel 

yeteneklerde önemli etkilenmeler olur.  

 

1.6.3. Zihinsel Beceri ve Yetenekler 
 

Zihinsel yetenek ve becerileri tek bir isim altında toplamak zordur. Bu yetenek ve 

beceriler, birbirleriyle ilişkili birçok karmaşık zihinsel faaliyet tarafından oluşturulur. Bellek 

(hafıza), öğrenme, sözel ifade yeteneği, matematiksel yetenekler, mekânsal-uzaysal 

yetenekler (ör: yolunu, yönünü bulma gibi), soyut düşünce ve mantık yürütme bunlardan 

sadece bir kaçıdır. 

 

1.6.4. Zihinsel Beceri ve Yeteneklerdeki Değişiklikler 
 

Sağlıklı yaşlanan bir kişinin zihinsel yeteneklerinde bir değişiklik ortaya çıkması şart 

değildir Bazı sağlıklı yaşlıların zihinsel yetenekleri ve becerileri 20 yaşındaki gençlerden 

üstündür. Bazı kişiler zihinsel güçlerini ve yaratıcı yeteneklerini çok ileri yaşlara dek 

koruyabilmişlerdir. Örneğin Mimar Sinan "ustalık eserim" olarak bahsettiği Edirne’deki 

Selimiye Camiyi 86 yaşındayken yapmıştır. Ünlü ressam Picasso 90’lı yaşlarında da resim 

yapmayı sürdürmüştür. 

 

Tasarlama eylemi de bu yaratma bilgisinin kullanıldığı bilişsel bir süreçtir. Yaratıcı 

süreç temel olarak yaratıcı düşüncenin üretilmesi, bu düşüncenin yorumlanması, 

keşfedilmesi ve ürünün geliştirilmesidir. Bu aşamalar temel olarak ilk tasarım problemine 

karşılık geliştirilen yaratıcı süreç adımlarını tarif etmektedir. Bu bilişsel tasarım süreci, 

zihinsel aktiviteleri ifade ederken diğer yandan yaratıcı bir etkileşimi de ifade etmektedir. 

 

Yaratıcılıktaki çıkış ve inişlerin, zihinsel değişimlerden çok zihinsel olmayan 

etkenlere bağlı olduğu da söylenebilir. Bu açıdan sağlık belki en önemli etkendir Sağlık 

engeli dışında, insanların yaratıcılığı için hiçbir yaş sınırının olmadığı belirtilebilir.  

 

Öte yandan, sağlıklı yaşlanan kişilerde sık görülen ve günümüzde normal kabul edilen 

bazı değişiklikler de söz konusudur. Bunlar; 

 

 Bu değişikliklerin bir kısmı görme ve işitmedeki yaşlanmaya bağlı 

problemlerden kaynaklanır. Bu sorunlar giderilirse kişinin zihinsel faaliyetleri 

de daha iyi bir noktaya gelir.  

http://tr.wikipedia.org/wiki/Edirne
http://tr.wikipedia.org/wiki/Selimiye_Camii
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 Görme ve işitme problemi olmayan sağlıklı bir yaşlıda zihinsel faaliyetlerdeki 

en belirgin değişiklik, beynin çalışma hızının yavaşlamasıdır. Bu durum 40’lı 

yaşlardan itibaren kendini hissettirmeye başlar. Kişi yapması gereken işi hala ve 

doğru olarak yapar ama işi başarıyla tamamlaması eskiye oranla daha çok 

zaman alır.  

 Yaşlanmayla ilişkili diğer bir değişiklik zihinsel esnekliğin azalmasıdır. Bunun 

kişinin günlük hayatına yansıması, özellikle de alışılmadık bir durum ortaya 

çıktığında kişinin bu duruma çözüm bulmak için eskiye oranla daha az sayıda 

fikir üretebilmesi, alışmış olduğu kalıpların dışına fazlaca çıkamaması şeklinde 

kendini gösterir.  

 Zihinsel çalışma hızının yavaşlaması ve zihinsel esnekliğin azalması yaşlı kişiyi 

özellikle de zamanın sınırlı olduğu, acele edilen, telaşlı anlarda zor durumda 

bırakır. Psikolojik stresler, olumsuz eleştiri alma korkusu da durumu olumsuz 

etkiler. Yaşlanan kişinin bu değişikliklerin normal olduğunu, yeterli zaman 

verildiğinde işleri başarıyla tamamlayacak zihinsel yeteneklere hala sahip 

olduğunu bilmesi ve yaşantısını buna göre düzenlemesi sorunu büyük oranda 

çözecektir.  

 

Yukarıda da belirtildiği gibi, zihinsel yetenek ve beceriler çok çeşitlidir. Bunların her 

biri yaşlanmadan değişik oranlarda etkilenir. Sözel yetenekler yaşlanmanın etkilerine karşı 

diğerlerine göre çok daha dayanıklıdır. Kelime hazinesi, genel bilgiler, söyleneni ve 

okuduğunu anlama bunlara örnektir. Mantık yürütme ve ince el becerisi isteyen yetenekler 

(çizim yapma, marangozluk, dikişi dikme) ise yaşlanmadan daha kolay etkilenirler.  

 

Sağlıklı yaşlanmada normal kabul edilen zihinsel yetenek değişikliklerin hiç birinin 

çok aşırı düzeyde olmaması, kişinin günlük yaşamını normal biçimde sürdürmesini 

engellememesi gerekir.  

 

Hafıza kusurları; unutkanlık, günümüzde sağlıklı yaşlanmanın bir parçası olarak kabul 

edilmemektedir. Önemsiz konularda ara sıra olan unutkanlık herkesin başına gelebilecek 

normal bir şeydir. Kafamızın çok meşgul olduğu, telaşlı veya sıkıntılı zamanlarda bu tür 

durumlar görülebilir. Bu unutkanlık inatçı değildir ve o an için unuttuğumuz şeyi sıklıkla bir 

süre sonra kendiliğinden hatırlarız. Yaşlanan kişilerde bu boyutu aşan inatçı unutkanlıklar 

normal yaşlanma sonucu değil, bir hastalığın, sıklıkla da demansın (bunama) belirtisidir.  

 

Yaşlanan kişilerde görülen diğer değişiklik de kişilik özellikleri ile ilgilidir. Yaşlı 

kişilerin çoğu, katı, tutucu, inatçı ve kendini düşünen özellikler gösterirler. Bir kısmı da 

kararsız, uysal, söylenenleri hiç düşünüp tartmadan kabul eder durumdadırlar. Bunlar 

eskiden beri mevcut kişilik özelliklerinin biraz daha belirgin hale gelmesi şeklindedir.  
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Bununla birlikte, yaşlı kişiler aşırı noktalara varabilen temkinlilik gösterme 

eğilimindedirler. Örneğin, saat 10’daki randevu için saat 7’da yola çıkması gibi. Yaşlıların 

çoğunun kendine güveni azdır ve bir işe kalkışmadan önce o işin başarı ile sonlanması 

olasılığının çok yüksek olması koşulunu ararlar. Enerjisi fazla, ilgi alanları çeşitli ve sosyal 

ilişkileri geniş olan dışa dönük kişiler, yaşlanmanın getirdiği tahribata daha dayanıklıdırlar. 

Depressif eğilimli olan kişilerse yaşlanmaya çok daha kolay teslim olurlar. Ümitsizlik, 

çaresizlik, korkaklık, kuşkuculuk ve endişe davranışlarını daha kolay benimserler. 

 

1.7. Zihinsel Aktiviteleri Planlamada Dikkat Edilecek Noktalar 
 

Planlama aşamasında ne yapılacağına karar verilmesidir. Planlama; yaşlı/hasta 

merkezli ve amaçlara yönelik olarak faaliyetlerin seçildiği aşamadır. Planlama aşamasında 

belirlenen faaliyetler ilgili planlar yaşlı/hasta ve aile ile birlikte karar verilmelidir. 

 

Plan: Bir amaca ulaşmak için işleri gösteren önceden hazırlanmış tasarıdır. 

Planlama: Hareket tarzını önceden kararlaştırma işlemidir. 

Planlama amaçların ve bu amaçların elde edilmesi için gerekli olan faaliyetlerin 

belirlenmesi sürecidir. 

 

Zihinsel aktiviteler, hasta ve yaşlıların aktif olmasını sağlayacağı gibi onların kendine 

güven hissinin gelişmesine, moral artışına, stres verici olaylarla baş etmeye olumlu katkılar 

sağlayacaktır. 

 

Yaşlının/hastanın etkinlik durumunu önceki yaşam biçimi, sosyoekonomik durumu, 

eğitim düzeyi, mensubu olduğu kültürel topluluk, içinde yaşadığı toplum ve sağlık durumuna 

göre belirlenmelidir. Sosyal etkinlikler, yaşlının sosyal bütünleşmesine yardım eder. 

 

Zihinsel aktiviteler planlanırken hasta veya yaşlının ilgisine yönelik faaliyetler tespit 

edilip o faaliyetler için gerekli araç gereçler ve ortam sağlanmalıdır. Zihinsel aktiviteler 

planlarken aşağıdaki noktalara dikkat etmek gerekir. 

 

 Zihinsel aktivitelerin verimli olabilmesi için yaşlının/hastanın ilgi alanına 

girmesi gerekir. 

 Planlama yaparken yaşlının/hastanın istekleri göz önüne alınmalıdır. 

 Yaşlı birey, hangi zihinsel aktiviteye katılacaksa, o konuda bakım 

elemanı yönlendirme yapabilmelidir. 

 Yaşlının aktiviteye daha aktif katılımını sağlamak için bu aktivitenin 

kendisine olan faydalarından söz edilmelidir. 

 Yaptırılacak aktivite için gerekli araç gereçler ve ortam sağlanmalıdır. 

 Bakım elemanı, yaşlı bireyle iletişim halinde olmalıdır. Onun aktiviteyle 

ilgili fikirlerini almalıdır. 

 Yaşlı bireyin düşüncelerine saygı gösterilmeli ve aktif olmaya teşvik 

edilmelidir. 
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 Zihinsel aktiviteler, ev, huzurevi, bakımevi ve hastane gibi ortamlarda 

yapılabilir.  

 

Zihinsel aktivitelerle ilgili oluşturulacak olası liste uçsuz bucaksızdır. Belirlenmiş 

hedeflere ulaşmak için planlanan aktivitelerin uygulanması gerekir. Bakım elamanı birçok 

egzersizi sağlık personelinin önerdiği bakım planına göre uygulamaya koyar. Aktivite 

planları yaşlı/hasta merkezlidir ve bakım elamanı yaşlıya/hastaya yaptırılan aktivitenin 

nedenlerini bilmesi gerekmektedir. 



 

17 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıda verilen işlem basamaklarını takip ederek zihinsel süreçleri ayırt ediniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Öğrenme türlerini ayırt ediniz.  Konuyu tekrar edebilirsiniz. 

 Yazarak çalışabilirsiniz. 

 Öğrenme üzerine etkili olan unsurları 

ayırt ediniz. 

 Farklı kaynaklardan faydalanabilirsiniz. 

 Konuyu tekrar edebilirsiniz 

 Bellek türlerini ayırt ediniz. 
 Yazarak çalışınız. 

 Farklı kaynaklardan faydalanabilirsiniz. 

 Belleğin temel işlevlerini sıralayınız 
 Örnekler araştırarak sınıfta arkadaşlarınızla 

paylaşabilirsiniz. 

 Unutma nedenlerini sıralayınız. 
 Konuyu farklı kaynaklardan araştırınız. 

 Bellek güçlendirici yöntemleri 

sıralayınız. 

 Konuyu farklı kaynaklardan araştırınız. 

 Yazarak çalışınız. 

 Sağlıklı yaşlanmada zihinsel beceri ve 

yeteneklerdeki değişiklikleri 

sıralayınız. 

 Farklı kaynaklardan faydalanabilirsiniz. 

 Konuyu tekrar edebilirsiniz 

 Zihinsel aktiviteleri planlamada dikkat 

edilecek noktaları sıralayınız. 

 Yazarak çalışınız. 

 Farklı kaynaklardan faydalanabilirsiniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi unutmayı güçleştiren nedenlerden değildir?  

A) Öğrenmenin yeterli olması 

B) Öğrenilen bilgilerin anlamlı olması 

C) Öğrenmeden sonra tekrarlar yapılması 

D) Bilgilerin kullanılmaması 

E) Öğrenmeden sonra dinlenilmesi 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı yaşlanan kişilerde sık görülen ve günümüzde normal 

kabul edilen değişiklikler değildir?  

A) Sözel yetenekler 

B) Hafıza kusurları 

C) İnce el becerisi 

D) Görme ile ilgili değişiklikler 

E) İşitme ile ilgili değişiklikler 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi tekrarlar, yaşantılar sonucu davranışlarda meydana gelen 

değişmelerdir. 

A) İhtiyaç          B) Dürtü            C) Öğrenme           D) Savunma        E) Olgunlaşma 
 

4. Davranışı izleyen ve organizma üzerinde hoşa gidici bir etki yaratarak davranışın 

ortaya çıkma olasılığını artıran uyarıcı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İhtiyaç 

B) Öğrenme 

C) Bilişsel gereksinme 

D) Pekiştireç 

E) Olgunlaşma 
 

5. Aşağıdakilerden hangisi, amaçların ve bu amaçların elde edilmesi için gerekli olan 

faaliyetlerin belirlenmesi sürecidir? 

A) Amaç         B) Hedef          C) Planlama          D) Uygulama          E) Değerlendirme 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 
 

 

 

Zihinsel egzersizleri ayırt edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Zihin sağlığını korumada ve sağlıklı yaşlanmasında önemli olan faktörleri 

araştırarak, sunu yapınız. 

 Beynin diğer organlardan farklarını araştırınız. Sınıfta arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 Yakınınızda bulunan huzurevlerine gidip yetkililerden izin alarak, yaşlı 

bireylerle yapılan zihinsel aktivitelerin fotoğraflarını çekiniz. Bunları sunu 

haline getirerek sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

2.ZİHİN EGZERSİZLERİ 
 

Vücut organlarını daha iyi çalışır hale getirmenin veya mevcut durumunu korumanın 

yolu onları kullanmak ve sağlıklarını korumaktır. Örneğin, kaslarını geliştirmek isteyen 

kişinin kasları çalıştıracak egzersizler yapması, iyi beslenmesi ve sağlığa zararlı 

alışkanlıklardan uzak durması gerekir. Kullanılmayan kasların ise zaman içinde zayıflaması 

kaçınılmaz bir durumdur. Beyin için de aynı durum geçerlidir.  

 

Zihinsel yeteneklerin kullanılması nöronlar arasındaki bağlantıları arttırarak beyni 

daha verimli çalışır hale getirir. Beyin hücreleri arasındaki bağlantıları arttırmak, beyni daha 

verimli çalışır hale getirmek her yaşta, ileri yaşlarda bile mümkündür. 

 

Aşırı zorlanan organların hasar gördükleri de bir gerçektir. Ama bu durum beyin için 

geçerli değildir, yani beyin çok çalıştırmakla hasar görmesi mümkün olmayan belki de tek 

organımızdır. “İşleyen demir ışıldar” atasözü beyin için söylenebilecek en uygun atasözüdür. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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2.1. Zihinsel Açıdan Sağlıklı Yaşlanma 
 

İlk yapılması gereken şey yaşlanmanın kaçınılmaz olduğunu ve sağlıklı yaşlanmanın 

mümkün olduğunu kabul etmek, toplumdaki yanlış kanılardan etkilenmemeye çalışmak ve 

sağlıklı yaşlanabilmek için çaba göstermeye karar vermektir.  

 

Beyin ve zihinsel faaliyetler gelişme ve yaşlanma döneminde kişinin yaşam biçimi, 

eğitim düzeyi, mensubu olduğu kültürel topluluk ve içinde yaşadığı toplumdan da etkilenir. 

Eğitim, kültürel zemin ve yaşam biçiminin getirdiği bu zihinsel gelişim farklılığı zihinsel 

yaşlanmada da kendini gösterecektir. Zihin sağlığı açısından başarılı bir yaşlanma göstermek 

için çaba harcayan biri ile bu konuda hiçbir çabası olmayan biri aynı biçimde yaşlanmazlar. 

 

Toplumdaki yanlış düşüncenin aksine, sağlıklı yaşlı işe yarar ve üretkendir. Örneğin; 

torununa bakma gibi. Yaşlı toplumda “alıcı” değil “verici” rolündedir. Bireylerin yaşı ne 

olursa olsun onlara ihtiyaç duyulması önemlidir. Sağlıklı yaşlanan bir kişi, kendini ihtiyacı 

duyulan biri halinde tutabilir.  

 

Beyin hücreleri arasındaki bağlantıları yaş ne olursa olsun arttırmak mümkündür ve 

bunu yapmanın tek yolu da zihinsel yetenekleri kullanmaktır. Yaşlanmanın getirdiği zihinsel 

yetenek ve beceri değişikliklerindeki gerileme bu yöntemle azaltılabilir. Beynin çalışma 

hızındaki yavaşlama, zihinsel faaliyeti tekrarlayarak aşılabilir. Öğrenme ya da bellek 

alanında ortaya çıkan bozuklukların düşünme ya da yaratma yeteneğini etkileyeceği açıktır. 

Bununla birlikte, yaşlı kişilerin hafif bellek yitimine ya da öğrenme güçlüğüne karşı birtakım 

yollar geliştirebildikleri bilinmektedir. 

 

Öğrenilmesi gereken bir şey olduğunda bunu görerek ve yaparak öğrenmeleri daha 

kolaydır. Örneğin; yeni alınan bir telefonun veya televizyonun nasıl çalıştığı anlatılarak değil 

de yaparak gösterilirse ve yaşlı kişi de bunu nezaret altında tekrarlarsa çok daha kolay 

öğrenir.  

 

2.1.1. Bireyin Zihinsel Olarak Sağlıklı Yaşlanmada Ailenin Görevleri  
 

Zihinsel ve bedensel açıdan yeterli olduğu halde sırf yaşlı olduğu için üstündeki 

sorumluluklar aile üyeleri tarafından alınmış yaşlılara (ör: yemek pişirmesi “Ele güne karşı 

ayıp olur” diye gelini tarafından engellenen kayınvalide) aslında iyilik değil bir anlamda 

kötülük yapılmaktadır. Yaşlı kişinin sorumluluklarını, kendini fazla zorlamayacak şekilde 

sürdürmesi gerekir. Bu onun toplumda hala bir yeri olduğunu hissetmesini sağlama açısından 

da önemlidir.  
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2.1.2. Bireyin Zihinsel Olarak Sağlıklı Yaşlanmada Resmi Kurumların 

Görevleri 
 

Resmi kurumlara düşen görev ise, yaşlı kişilerin zihinsel sağlıklarını korumalarını 

sağlayacak sosyal ortamlar oluşturmak, buraya gelen yaşlılara hem eğlenecekleri, hem de 

zihinsel faaliyet yapacakları aktiviteler yaratmak ve yaşlı kişilere uygun eğitim programları 

ve kurslar düzenlemektir. Çocukluk ve gençlik döneminde zihinsel gelişime ve eğitime 

verilen önemin, zihinsel yeteneklerini koruması gereken yaşlılar için hemen hemen hiç 

düşünülmüyor olması hem ilginç, hem de üzücüdür. Unutulmamalıdır ki sağlıklı yaşlanan 

kişi toplum açısından da büyük kazançtır. 

 

2.1.3. Bireyin Zihinsel Olarak Sağlıklı Yaşlanmada Yapacakları 
 

Bunu yapmanın da en kolay yolu eğitim ve boş zamanları değerlendirecek zihinsel 

faaliyetlerdir. Sıradan faaliyetler bile beyin hücreleri için çok iyi egzersizlerdir ama 

televizyonda magazin programı seyretmenin aynı faydayı sağlamayacağı ortadadır. 

Kullanılmayan zihinsel yetenekler de, tıpkı kullanılmayan kaslar gibi veya yağı azalan bir 

kandil gibi, zaman içinde zayıflama gösterecektir. 

 

Beyni çalıştırmayı gerektiren her türlü faaliyeti sürdürmek çok önemlidir. Bu 

faaliyetlerin içine her türlü gündelik iş girer. Bu faaliyetler yemek yapmak, ev işlerini 

yapmak, alışveriş yapmak, bütçeyi idare etmek, faturaları ödemek, düzenli gazete, kitap 

okumak, bulmaca çözmek, evdeki tamiratları yapmak, örgü örmek, dantel yapmak, kâğıt, 

okey, tavla, tombala oynamak, resim yapmak, müzik aleti çalmak, günlük tutmak, anılarını 

yazmak, mektup yazmaktır. Bir iş ne kadar çok yapılırsa o kadar iyi, kolay ve çabuk yapılır. 

Yapılmayan işler çok daha çabuk unutulur.  

 

Yaşlanmaya bağlı basit unutkanlıkların azaltılması veya daha az ölçüde gelişmesini 

sağlamak için birçok yaklaşımlar vardır. Bunlar: 

 

 Unutulan bir kelime veya yüzün hatırlanması için daha çok çaba gösterilmesi, 

vazgeçilmemesi, 

 Bulmaca çözülmesi, 

 Yoğun zihinsel aktivite gerektiren oyunlar örneğin satranç, bazı iskambil 

oyunlarının oynanması, 

 Kitap okunması ve okunan metin için zaman zaman yorum yapılması, 

okunulanların daha sonra özetinin düşünülmesi, 

 Radyonun ve TV’nin bir aktif dinleyici ve izleyici olarak izlenmesi, tartışma 

içeren konular sırasında yorum yapılması, 

 Yabancı dildeki kelimelerin ezberlenmeye çalışılması, 

 İçe dönük, eve kapalı kaygılı olmak yerine daha dışa dönük, daha konuşkan, 

sosyal aktivitelere katılımcı olması, 
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 Düzenli uyku, beslenme ve yaşla uyumlu fiziksel aktivite, alkolden kaçınma ve 

sigara içilmemesi, 

 Olumsuz etkilendiği konuşma ortamı ve yayınlardan olabildiğince uzak 

kalması, 

 Hayattan zevk almama, uyku sorunları, iştah kaybı, kendine kast edici 

davranışlar gibi durumlarda hekim yardımının istenmesi uygun olur. 
 

Belleği güçlendirmek, daha aktif çalışmasını sağlamak, yaşlanmaya bağlı basit 

unutkanlıkların azaltılmasını sağlamak için birçok oyun şeklinde faaliyetler vardır. 

Bunlardan santranç, dama, bulmaca gibi belleği güçlendirecek ve zihinsel aktiviteyi 

arttıracak egzersizlerin görselleri aşağıda verilmiştir.  

 

Resim 2.1: Satranç tahtası ve oyunu 

 

Resim 2.2: Dama tahtası ve oyunu 
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Resim 2.3: Kare çengel ve sudoku bulmacaları 

2.2. Demanslı Hastada Zihinsel Aktiviteler  
 

Alzheimer hastalığına bağlı gelişen demansta ilk etkilenen beyin işlevi bellektir. 

Hastalık unutkanlık ile başlar. Kişi gördüğü, duyduğu, algıladığı bilgileri kayıt edemez, 

bellek depolarına gönderemez ve bilgi lazım olunca da hatırlayamaz. Hastalığın ilerlemesi 

ile konuşma, nesneleri adlandırma olaylar hakkında akıl yürütme, geleceği ve yapacakları 

planlama, neyin gerçek neyin gerçek olmadığını ayırt edebilme gibi diğer beyin becerileri de 

bozulur. Bunların sonucu para hesabı yapma, yemek pişirme, temizlik yapma, seyahat etme, 

yolunu bulma gibi beceriler kaybolur. İleri aşamada ise hastalar basit günlük yaşam 

aktivitelerinde, yemek yemekte, idrar ve dışkı tutabilmekte, tek başına yürüyebilmekte bile 

zorlanırlar. Hastalığın sonuna doğru tamamıyla bir bebek gibi bakıma muhtaç hale gelirler. 

 

Zihinsel süreçler, demans rahatsızlığına bağlı gerilemenin en fazla olduğu alandır. 

Yaşlının düşünme, öğrenme, bilme ve yargılama gibi bilişsel süreçlerinde bozulmalara 

rastlanılmaktadır. 
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Bu bozulmaların ilerlemesini yavaşlatmak için düzenlenen aktivitelerin verimli 

olabilmesi için; yaşlının kültürel özelliklerine, eğitimine, inancına ve cinsiyetine dikkat 

edilmesi gerekir. 

 

2.2.1. Demanslı Hastada Zihinsel Aktivitelerin Amaçları 
 

Zihinsel aktiviteler ile bireyin zaman, mekân ve kişi oryantasyonunun korunması ve 

iyileştirilmesine yardımcı olunabilir. Demanslılara hatırlatıcı ipuçları kullanma becerileri 

geliştirirken, bir süre daha günlük yaşam aktivitelerini sürdürmeleri sağlanabilir. Hastaların 

mevcut zihinsel kapasitelerini dikkat, bellek, dil, soyutlama, planlama, olayları 

değerlendirme ve görsel mekânsal işlevlerinde desteklemek, mevcut hastalıkla başa çıkma 

kapasitelerini arttırmak amacındadır. 

 

Bu aktivitelerin amaçları: 

 

 Bilgi birikimini korumak, 

 Dikkat yoğunlaştırma kabiliyetini korumak, 

 Algılama süreçlerini kuvvetlendirmek, 

 Öğrenme becerisini korumak, 

 Belleği güçlendirmek, 

 Nesneleri tanıma anlamlandırma süreçlerini korumak, 

 Zaman mekan oryantasyonunu sağlamak, 

 Hayal gücünü kullanmasını sağlamak, 

 Farklı renk ve şekilleri algılamasını sağlamak, 

 Olaylar arasında bağlantı kurma becerisini korumak, 

 Neden sonuç ilişkisini korumak, 

 Gerçekle olan bağların korunmasına yardımcı olmak, 

 Şekil bilgisini korumak, 

 El becerilerini desteklemek, 

 El-göz koordinasyonunu sağlamak, 

 Gözlem yeteneğini korumak, 

 Kavramlar arası ilişki kurabilme yeteneğini korumak, 

 Meyve bilgisini korumak, 

 Sayı sayma becerisini korumak, 

 Renk bilgisini korumak, 

 Hayvan bilgisini korumak, 

 Günlük yaşam olayları ile ilişkisini korumak, 

 Nesne bilgisini korumak, 

 Yorumlama becerisini korumak, 

 Mevsim bilgisini korumak, 

 Zıt kavramlar bilgisini korumak, 

 Duyusal farkındalığını artırmak. 



 

25 

 

2.2.2. Demanslı Hastada Zihinsel Aktivite Uygulaması  
 

Bu aktivitelerde kullanılan malzemelerin pek çoğunu oyuncak dükkânlarından temin 

edebilirsiniz ya da çeşitli dergi ve gazetelerden resimler kullanabilirsiniz. 

 

 Kavramları tanıma, 

 Çorap eşleştirme, 

 Hangi nesne ne işe yarar, 

 Mevsim meyve ve sebzeleri, 

 Saat oyunu, 

 Lego aktivitesi,  

 Olayları sıralama,  

 Hikaye’nin sonunu getirme,  

 Normal olmayan yanlış bir özelliği bulma,  

 Şekiller ve renkler, 

 Hafıza kartları, 

 İlişki kurma meyve sepeti, 

 Renkli şekilleri yerleştirme, 

 Hayvanlar ve yavruları, 

 Hayvanlar ve ürünleri, 

 Hayvanlar ve yaşadıkları yerler, 

 Durum çözüm, 

 Hava durumu ve mevsimler, 

 Günlük işler, 

 Zıt kavramlar, 

 Geometrik şekiller ile resimler, 

 Obje takibi,  

 Pirinç nohut, 

 Sesleri ayırt etme 

 

Yukarıda listelenen aktivitelerden kavramları tanıma, çorap eşleştirme, hangi nesne ne 

işe yarar, mevsim meyve ve sebzeleri, lego aktivitesi, olayları sıralama ve hayvan ve 

yavruları aktivitelerinin uygulaması açıklanmıştır.  

 

 Kavramları Tanıma 

 

Hafif, orta ve ileri derece demanslı hastalarla yapılır. 

 Kullanılacak Malzemeler 

o Meslekler resim kartları,  

o Taşıtlar resim kartları,  

o Sayılar resim kartları,  

o Nesneler resim kartları, 

o Zıt kavram resim kartları,  
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o Sebzeler ve meyveler resim kartları, 

o Giyecek resim kartlardır.  

 

 Uygulama 

o Yaşlı hasta ile karşılıklı oturulur. 

o Demanslı yaşlıya sıra ile kartlar gösterilir. 

o Karttaki resim doğrultusunda Alzheimer ile iletişime geçilir. 

o Karttaki resmin ne olduğu, ne işe yaradığı, nerede kullanıldığı, soru 

ve yönlendirmelerle aktiviteye devam edilir. 

 

Resim 2.4: Kavramları tanıma  

 Çorap Eşleştirme 

Hafif ve orta derece demanslı hastalarla yapılır. 

 Kullanılacak Malzemeler 

o Hafif derece demanslılarla 15-20 çift çorap,  

o Orta derece demanslılarla 10-15 çift çorap kullanılr. 

 Uygulama 

o Masanın üzerine yaşlının demans derecesine göre çiftler halinde 

karışık şekilde çoraplar konulur. 

o Bunların içerisinden çorapları eşleştirmesi istenir. 

o Eşleştirme esnasında yaşlıya bulmak istediği çorabın özellikleri 

hatırlatılır. 

o Doğru eşi bulduğunda olumlu pekiştireç verilir. 

o Yanlış eş ile eşleştirilmiş ise doğruyu bulması için yardımcı olunur. 

o Aradığı çorabın özellikleri söylenir. El ve göz işareti ile çorabın eşi 

gösterilmez. 

o Aktivite esnasında; çorabın erkek, kadın ve çocuk çorabı mı 

olduğu, çorabın ne işe yaradığı ve niçin giyildiği vb. sorular 

sorulur. 

o Bu şekilde yaşlıların aktiviteye katılımı sağlanır. 

o Yarışma heyecanı ile sürdürülen aktivite sonunda en çok çorap 

eşleştiren yaşlıya bir çift çorap hediye edilir.  



 

27 

 

 

Resim 2.5: Çorap eşleştirme 

 Hangi Nesne Ne İşe Yarar 

 

Hafif ve orta derece demanslı hastalarla yapılır. 

 

 Amacı 

Yaşlının günlük yaşamda kullandığı nesneleri tanıyarak bu nesnelerin işlevleri 

hakkında bilgi birikimini korumak amacıyla yapılır. 

 

 Kullanılacak Malzemeler 

o Yaşlının günlük hayatta kullandıkları ve hatırlayabilecekleri 

nesneler (kalem, defter, saat, top, çorap, telefon, kaşık, çatal, 

bardak, sürahi, tornavida, vb.). 

o Hafif derece demanslılara 15-20 nesne, orta derece demanslılara 

10-15 nesne ile aktivite düzenlenir. 

o  

 Uygulama 

o Gruptaki her yaşlının bir tane nesneyi eline alması ve nesneye 

odaklanması istenir. 

o Nesnenin adının ne olduğu, şeklinin nasıl olduğu, nelerden 

yapıldığı, hangi işlere yaradığı, günlük hayatta kullanımı, 

nerelerden satın alınabileceği, vb. sorular ile grup üyelerinin aktif 

katılımı sağlanır. 

o Aktivite sonunda sürahi ve bardak hakkında konuştuktan sonra 

meyve suyu sürahiye doldurulur ve yaşlılara ikram edilir. 

o Orta derece demanslılarda; masaya konan nesnelerin daha basit, 

anlaşılır ve dikkat çekici renkler olması gerekir. 
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Resim 2.6: Nesneler ne işe yarar aktivitesi 

 Mevsim Meyve ve Sebzeleri 

Hafif ve orta derece demanslı hastalarla yapılır. 

 

 Kullanılacak Malzemeler 

 

Meyve ve sebzelerden oluşan puzzle (yap-boz) ve yaşlının sebzeleri görse olarak 

algılaması için canlı mevsim meyve ve sebzeleri (pırasa, ıspanak, havuç, mandalina, kiraz, 

karpuz, şeftali, vb.) 

 

 Uygulama 

o Masanın üzerine meyve ve sebzelerden oluşan puzzle (yap-boz) 

konulur. 

o Bu puzzleda yaşlının meyve ve sebzelerdeki benzerlikleri bulması, 

eksiklikleri tamamlaması istenir.  

o Yaşlının mümkünse yardım almayarak, düşünmesi sağlanır. 

o Aktivite sırasında masanın üzerine meyve ve sebzelerden 

bulundurulur. Ayrıca mevsim meyve ve sebzeleri eline alması, 

incelemesi ve temas etmesine imkân verilir. 

o Puzzle çalışması ve mevsim meyve sebzeleri incelenirken yaşlı ile 

bunlar hakkında konudan çok uzaklaşmadan aktivite boyunca 

iletişim sağlamaya çalışılır. 

o Sebzelerin ve meyvelerin isimleri, faydaları hangi sebzeden hangi 

yemeğin yapıldığı, bu sebzelerin hangi mevsimlerde yetiştiği, 

nerelerde yetiştikleri vb. konularda konuşulur. 

o Aktivite sonunda yaşlılara meyve ikram edilir. Yaşlıların 

kabuklarını soyup birbirlerine ikram etmeleri konusunda teşvik 

edilir.  
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Resim 2.7: Mevsim meyve ve sebzelerini tanıma 

 Lego Aktivitesi 

Hafif ve orta derece demanslı hastalarla yapılır. 

 Kullanılacak Malzemeler 

Legolar ve şekillerin resmedildiği kartlar. 

 Uygulama 

o Masanın üzerine farklı renkler ve değişik şekillerde olan legolar 

konur. 

o Ardından farklı şekillerin resmedildiği olduğu kartlardan her 

yaşlıya birer tane verilir ve resimde gördüğü şekli legoları 

kullanarak yapması istenir. Yaşlı ile bu aktivite yapılırken şekiller 

hakkında konuşulur. 

 

Resim 2.8: Lego aktivitesi 
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 Olayları sıralama 

Hafif ve orta derece demanslı hastalarla yapılır. 

 Kullanılacak Malzemeler 

o Olayların başlama, gelişme ve sonuç bölümlerinin olduğu resimli 

kartlar. 

o Bunlar herhangi bir olay kartı olabilir. 

o Örneğin sabah kalktığımızda yapılan olayları sıralayan kartları 

düzgün bir biçimde olay sıralamasına göre dizme (yataktan 

kalkılır, kahvaltı yapılır, diş fırçalanır, vb.). 

 

 Uygulama 

o Farklı durumların resmedildiği kartların ilk başlangıç olanı yaşlıya 

gösterilir ve beraberce incelenip resim hakkında yorumlar yapılır. 

o Daha sonraki aşamada ise yaşlıya bu olaydan sonra neler 

olabileceği hakkında tahmin yapması istenir. 

o Daha sonra diğer kartlar sıralanır ve yaşlının tahmin ettiği olayı 

bulup ilk kartın yanına sıralaması istenir. 

 

Resim 2.9: Olayları sıralama aktivitesi 

 Hayvan ve Yavruları 

Hafif ve orta derece demanslı hastalarla yapılır. 

 Kullanılacak Malzemeler 

Hayvan ve yavruları resimlerinin bulunduğu kartlar.  

 Uygulama 

o Yaşlılar yuvarlak masa etrafında oturur. 

o Masanın üzerine hayvan resimlerinin bulunduğu kartları ile bu 

hayvan yavrularının bulunduğu kartlar konur. Yaşlıya bir hayvan 

seçmesi istenir. Bu hayvan hakkında konuşurken yavrusunu 

bulması istenir. 
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o Aktivite boyunca hayvanlar ve yavrular eşleştirirken sohbete 

devam edilir. 

 

Resim 2.10: Hayvan ve yavruları aktivitesi 

2.3. Demanslı Hastada Zihni Meşgul Edecek Diğer Aktiviteler 
 

Yukarıda açıklanan aktivitelerden başka demanslıların aktiviteye bağlanmalarını ve 

dikkatlerini sürdürmeye yardımcı olunmalıdır. Bunlar psikomotor aktiviteler, sanat 

aktiviteler, egzersiz ve sportif aktiviteler, müzik aktiviteleri, hobi aktiviteleri, oyun 

aktiviteleri, dış mekân aktiviteleri ve manevi bakım aktiviteleridir. 

 

2.3.1. Hobi Aktiviteleri 
 

Düzenli bir hobi, demanslı bireylerde sık karşılaşılan depresyonda özellikle bazı 

demans türlerine eşlik eden aşırı yemek tüketimini düzenlemede yardımcı olabilir. Hobilerin 

yaygın yararları arasında, demanslıları karşılıklı diyaloga,  bir aktiviteye bağlanmaya ve 

dikkatlerini sürdürmeye teşvik etmeleri bulunur. 

 

Demanslı bireylerin geçmişte sevdikleri ve yapmaktan keyif aldığı hobilerin seçilmesi 

özellikle yararlı olabilir. Tanıdık kısa süreli aşina olunan işlerin yaptırılması örneğin aşçılık 

yapmış kişiye gözetim altında menemen limonata yapımı gibi kolay hobilere yer 

verilmesidir. 

 

Örgü örme hobilerinin müzik aktivitelerinde olduğu gibi beyinin her iki tarafının 

kullanımımı ile yapıldığı ve bu nedenle demans semptomlarını azaltmada yararı olduğu 

düşünülmektedir. 
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 Hobi aktivitelerinin genel amaçları şunlardır. 

 Bir şeyler yapabildiğini kendisine görsel ve uygulamalı olarak fark 

ettirmek, 

 Yaşlıların grup üyeleriyle beraber iş yapabilme becerilerini korumak, 

 Grup içi paylaşım ile ortaya ortak bir şeyler çıkarmalarını sağlamak, 

 Kendi evinde gibi hissetmek,  

 Bulunduğu ortamdan yaşantısından zevk almasını sağlamak, 

 Geçmişi ile bugünü arasında bağlantı kurmasını sağlamak, 

 Meşgul edilmesi, gününü daha verimli geçirmesini sağlamak, 

 Günlük yaşam ile bağlantılarını güçlendirmek, 

 Kendisinin işe yarar olduğunu hissettirmek, 

 Sosyal yaşama aktif katılımını sağlamak ve desteklemek, 

 Yaşlının var olan yetilerinin kaybolmasını engellemek ve desteklemektir. 

 

 Hobi Aktiviteleri 

 Limonata yapma 

 Menemen pişirme 

 Kek yapma 

 Yaprak sarma 

 Mevsim salatası yapma 

 Şekilli kurabiye yapma 

 Aşure yapma 

 Örgü örme 

 Renkli mum yapma 

 Tülbent oyalama 

 Havlu işleme 

 Evcil hayvana bakma 

 Maket uçak yapma 

 

2.3.2. Oyun Aktiviteleri 
 

Oyun aktiviteleri ile hastaların gerçek ve hayal arasında ince çizginin farkına 

varmalarını, kendilerini daha iyi ifade etmelerini, sosyal izolasyon duygusunun azalmasını, 

kolay iletişim kurabilmelerini ve mutlu olmalarını sağlamaktır. Oyun aktiviteleri; duyguları, 

kasları, sinirleri harekete geçirmesi kas koordinasyonunu,  olumlu duygu durumunu ve uyku 

kalitesini arttırması ve gerginliğini azaltmasını sağlar. 

 

 Demanslı hastada oyun aktivitelerinin amaçları 

 

Kişinin kendini ifade ettiği, yeteneklerini fark ettiği yaratıcı potansiyelini 

kullanabildiği dil, zihin, sosyal, duygusal ve motor becerilerini geliştirdiği önemli bir 

fırsattır. 
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 Düşünme, algılama, yargılama ve bağımsız karar verebilme yetilerini 

korumak, 

 Takip, iletişim ve anlama yetisini korumak, 

 Zaman ve mekan oryantasyonunu korumak, 

 Kendi çevresiyle uzlaşmasına, paylaşmasına, sosyal yaşama uyum 

sağlamasına destek olarak izolasyonu önlemektir. 

 

2.3.3. Dış Mekân Aktiviteleri 
 

İkamet edilen yerleşim alanının dışında insanların hoşça vakit geçirdikleri ya da 

rutinin dışında eylemlerde bulunduğu aktivitelerdir. 

 

Dış mekân aktivitelerinin Amaçları 

 

 Farklı yerlerde bulunmanın geçmişi ile ilişkili çağrışımlarıyla hatırlama belleğin 

çalıştırılmasına katkıda bulunmaya çalışmaktır.  

 Mevsim ve aylar ile ilgili zaman kavramlarının fark etmesini yani oryantasyon 

yeteneğinin devamına yardımcı olmaktır. 

 Sevdikleri kişilerle vakit geçirtmek, güzel günlerini anımsatmak ve hoşça vakit 

geçirmelerini sağlayarak; yakınları ve geçmişi ile iletişimin devamı ile 

hatırlamalarını, canlandırmalarını ve unutmamalarını sağlamaktır. 

 Sosyal hayata adapte olmalarını sağlayarak ruhsal olarak kendilerini daha iyi 

hissetmelerini sağlamaktır.  

 

Maç İzleme Aktivitesi 

Hafif ve orta derece demanslı hastalarla yapılır. 

 

Uygulama 

 

 Hala kendi takımının maçlarını takip eden ve maçları izleyip yorumlar yapan 

yaşlılar için bu aktivite düzenlenir.  

 Maç izlemeye stada gitme şeklinde bu aktivite düzenlenebileceği gibi dev 

ekrandan maç seyretmek şeklinde de düzenlenebilir. 

 Demanslı yaşlıya taraftarı olduğu takımın forması giydirilir. 

 Takımına uygun şapka ve atkı gibi aksesuarlarda unutulmamalıdır. 

 Takımı ile ilgili hatıralarını maça giden diğer yaşlılar ile paylaşması istenir.  

 Yaşlılara amatör veya profesyonel futbol hayatları hakkında sorular ile 

aktiviteye renk katılır. 

 Ünlü futbolcuların resimleri ve o günlerin futbol takımları ile geçmişe güzel bir 

yolculuk yapılabilir. 

 Bu aktivite ayda bir defa düzenlenebilir. 
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2.3.4. Manevi Bakım Aktiviteleri 
 

Manevi bakım odaklı aktivitelerin verimli olabilmesi için; aktivitelere başlamadan 

önce yaşlının dini hakkında bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Yaşlının, hangi dine veya 

inanca bağlı olursa olsun, manevi dünyasına saygı göstermeli ve dini inancına ve rızasına 

göre arzu ettiği aktiviteler düzenlenmelidir. Manevi bakımda öncelikli amaç bireyin manevi 

kaynaklarını harekete geçirmek olmalıdır. Manevi kaynaklar ruhun genel tasarım motifleri, 

potansiyelleri, fonksiyonları, merkezleri ve unsurlarıdır. Hafif derecede demanslı yaşlılara  

tefekkür (düşünme- fikir), hissetme, vicdanı ve kalbi duyguların canlanmasına yönelik 

egzersizler yapılabilir. Demanslı yaşlıya zihni algılama kapasitesine göre yöneltilebilecek 

sorular sorulur.  

 

Manevi kazanımlar 

 

Yıllar önce yaptığı ibadetlerinin unutulmamasını sağlayarak zihinsel uyarıları 

geliştirmek, dua ve surelerle geçmişteki manevi hayatı ile bu gün arasında köprü kurarak, 

geçmişinde dinlediği ilahi ve kasideleri dinlemesi ve geçmişte bildikleri dua ve sureleri 

hafızlarında canlandırılması ile zihinsel olarak fayda sağlaması amaçlanmaktadır. 

 

Manevi kazanımların zihinsel aktiviteler üzerine etkisi; değişik fiziki ve psikolojik 

ortamlarda birbirleriyle diyalog kurmalarının devamını, kültür ve sosyal değerlerinin 

korunmasını ve devamını sağlamaktır. Sevdikleri arkadaşlarıyla bir arada zaman geçirmesini 

sağlayarak, sosyal hayat bilinçlenmesini dinç tutarak birbirleriyle sohbet etmelerini ve fikir 

paylaşımlarını sağlayarak yaşlıların manevi ve kültürel değerlerine göre yaşadıklarının 

farkına varmalarını sağlar. 

 

Kutsal kitabın okunması 

 

Hafif ve orta derece demanslı hastalarla yapılır. 

Uygulama 

 Demanslı yaşlıların mensup olduğu dinin kutsal kitabına uygun olarak aktivite 

düzenlenir. Kutsal kitabı okumasını bilen yaşlılardan oluşan gruba haftada en az 

bir kez bu aktivite düzenlenmelidir. 

 Müslümanlar için bu aktivitenin özellikle Perşembe akşamı ya da Cuma günü 

öğleden önce olması anlamlıdır. 

 Her bir demanslı yaşlıya, kutsal kitabını kendi başına, grup olarak veya bir 

öğretici rehberliğinde (imam, papaz, haham vb.) okuma fırsatı verilmelidir. 

Yaşlıların rehber din görevlisinin öncülüğünde birbirleri ile kutsal kitap 

hakkında sohbet etmelerine uygun zemin hazırlanmalıdır. 

 

Dini mekân ziyareti (Cami, Kilise, Havra) 

Hafif ve orta derece demanslı hastalarla yapılır. 
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Uygulama 

 Dini mekânları ziyaret etmek insana ayrı bir huzur ve güven verir. Hafif, orta 

derece demanslı yaşlıların bu manevi zenginliklerden yararlanabilmeleri için, 

dini içerikli gezi programları düzenlenmelidir. 

 Bu kapsamda türbe, şehitlik, evliya ve sahabe mezarlıkları, dini sergi, cami, 

tekke, kilise, manastır, ziyareti düşünülebilir. 

 Din inancı konusunda sohbet edilirken dini mekânları ziyaret etmek ya da dini 

mekânda ibadet yapmak konusunda görüşleri alınır. Dini mekân konusunda 

devamlı gittiği dini mekânların hangisi olduğu öğrenilir ve buna göre aktivite 

programı hazırlanır. 

 Yaşlılara aktiviteye uygun özel ve temiz kıyafetler giydirilir. 

 Yol boyunca dini mekânlarla ilgili sohbet ortamı kurularak, yaşlıların birbirleri 

ile iletişim kurmaları sağlanır. 

 Dini mekâna gidildiğinde demanslı yaşlılara her türlü bilgi ve psikososyal 

destek verilir. 

 Alzheimer hastalarının isteklerine ve aktivitedeki durumlarına göre dini içerikli 

gezi programları haftada en az bir kere tekrarlanabilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıda verilen işlem basamaklarını uygulayarak zihinsel egzersizleri ayırt ediniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Zihin sağlığını korumada etkili olan 

faktörleri ayırt ediniz. 

 Konuyu tekrar edebilirsiniz  

 Örnekler araştırarak sınıfta 

arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. 

 Bireyin zihinsel olarak sağlıklı 

yaşlanmada ailenin görevlerini ayırt 

ediniz 

 Dikkat edilecek noktaları maddeler 

halinde yazınız 

 Bireyin zihinsel olarak sağlıklı 

yaşlanmada resmi kurumların görevlerini 

ayırt ediniz. 

 Konuyu tekrar edebilirsiniz  

 Örnekler araştırarak sınıfta 

arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. 

 Bireyin zihinsel olarak sağlıklı 

yaşlanmada yapacaklarını sıralayınız. 

 Konuyu farklı kaynaklardan araştırınız. 

 Yazarak çalışınız. 

 Demanslı hastada, zihinsel aktivitelerinin 

amaçlarını ayırt ediniz.  

 Konuyu tekrar edebilirsiniz. 

 Örnekler araştırarak sınıfta 

arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. 

 Demanslı hastada uygulanan zihinsel 

aktiviteleri sıralayınız. 

 Konuyu farklı kaynaklardan araştırınız. 

 Demanslı hastada, zihni meşgul edecek 

diğer aktivitelerini sıralayınız. 

 Konuyu farklı kaynaklardan araştırınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 

Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Beyin hücreleri arasındaki bağlantıları yaş ilerledikçe arttırmak mümkün olmaz.  

2. (   ) Zihinsel aktiviteler demanslı hastaların mevcut zihinsel kapasitelerini dikkat, 

bellek, dil, soyutlama, planlama, olayları değerlendirme ve görsel mekansal 

işlevlerinde desteklemek, mevcut hastalıkla başa çıkma kapasitelerini arttırmak 

amacıyla düzenlenir. 

3. (   ) Sağlıklı bir yaşlı işe yarar ve üretkendir. 

4. (   ) Yaşlı kişinin sorumlulukları, kendini fazla zorlayacak şekilde sürdürmesi gerekir. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Aşağıdakilerden hangisi zihinsel faaliyet açısından diğerlerine göre uygun değildir. 

A) Bulmaca çözmek. 

B) Kitap okumak. 

C) Satranç oynamak. 

D) Televizyon seyretmek. 

E) Günlük tutmak. 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi bilgilerin yıllarca saklandığı bellektir? 

A) Öğrenme. 

B) Aktarma. 

C) Duyum belleği. 

D) Kısa süreli bellek. 

E) Uzun süreli bellek. 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi zihinsel aktiviteleri planlamada dikkat edilecek noktalar 

arasında değildir? 

A) Zihinsel aktiviteler aktivitelerinin verimli olabilmesi için yaşlının/hastanın ilgi 

alanına girmesi gerekir. 

B) Yaşlının aktiviteye daha aktif katılımını sağlamak için bu aktivitenin kendisine 

olan faydalarından söz edilmesine gerek yoktur. 

C) Planlama yaparken yaşlının/hastanın istekleri göz önüne alınmalıdır. 

D) Yaptırılacak aktivite için gerekli araç gereçler ve ortam sağlanmalıdır. 

E) Bakım elemanı, yaşlı bireyle iletişim halinde olmalıdır. Onun aktiviteyle ilgili 

fikirlerini almalıdır. 
 

4. Aşağıdakilerden hangisine zihinsel aktivite düzenlenirken dikkat edilmesi gerekir? 

A) Yaşlının kültürel özellikleri.  

B) Yaşlının eğitimi. 

C) Yaşlının manevi dünyası.  

D) Yaşlının cinsiyeti. 

E) Hepsi. 
 

5. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme yöntemi ile ilgili özellikler değildir? 

A) Malzemenin zorluğu.  

B) Bütün halinde öğrenme. 

C) Parçalara bölerek öğrenme. 

D) Sonuçlar hakkında bilgi alarak öğrenme. 

E) Aralıklı ve toplu öğrenme. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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6. Aşağıdakilerden hangisi yaşam boyunca öğrenmiş olduğumuz bilgilerin ve becerilerin 

saklandığı, gerektiğinde de hatırlanması şeklinde gerçekleşen zihinsel bir işlevdir. 

A) Bellek.           B) Öğrenme.       C) Unutma.       D) Güdüleme.         E) Olgunlaşma. 
 

7. Aşağıdakilerden hangisi bir hastalığın, belirtisi olarak kabul edilir? 

A) Telaşlı zamanlardaki olan unutkanlık.  

B) Sıkıntılı zamanlarda olan unutkanlık.   

C) Kafamızın çok meşgul olduğundaki unutkanlık. 

D) Önemsiz konularda ara sıra olan unutkanlık. 

E) İnatçı unutkanlık. 
 

8. Geçmiş dönemlerde önceden bellenmiş olan o anda aktif olmayan bilgi ve becerilerin 

zihinde tekrar canlanarak bilinç düzeyine gelmesi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Unutma.  

B) Tanıma. 

C) Hatırlama. 

D) Bastırma. 

E) Ket vurma. 
 

9. Aşağıdakilerden hangisi demanslı hastalarla yapılan zihinsel aktivitelerin amacıdır? 

A) Bilgi birikimini korumak 

B) Dikkat yoğunlaştırma kabiliyetini korumak 

C) Belleği güçlendirmek, 

D) Öğrenme becerisini korumak, 

E) Hepsi 
 

10. Aşağıdakilerden hangisi yaşlanmanın etkilerine karşı diğerlerine göre çok daha 

dayanıklıdır? 

A) Mantık yürütme.  

B) Sözel yetenekler. 

C) İnce el becerisi. 

D) Görme ile ilgili yetenekler.  

E) İşitme ile ilgili yetenekler. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 

 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 B 

3 C 

4 D 

5 C 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Y 

2 D 

3 D 

4 Y 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 E 

3 B 

4 E 

5 A 

6 A 

7 E 

8 C 

9 E 

10 B 

CEVAP ANAHTARLARI 
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