
 1 

Anne babaların çocuklarına karşı tutumlarını en iyi şekilde belirleyebilmeleri 

için, onların içinde bulundukları gelişim dönemlerinin özelliklerini bilmeleri 

gerekmektedir. Gelişim, “hayat boyu süren, yaşam süresi içinde meydana 

gelen değişiklikler” biçiminde tanımlanabilir.  

İnsan hayat boyunca farklı gelişim dönemlerinden geçer. Bu dönemlerin her 

birinin kendine özgü psikolojik ve fizyolojik özellikleri vardır. Gelişim 

dönemleri her insan için aynı olmasına rağmen, bu dönemlerin özellikleri her 

çocuk için aynı süreçte gözlemlenmeyebilir. Bu “bireysel farklılıkların” 

çocuğun gelişim sürecinde büyük rol oynadığını göstermektedir.  

 

1. Sınıf Çocukları Nasıldır? 

Birçok yönden anaokulu öğrencilerine benzerler. Fakat onlardan farklı 

yönleri de vardır. 

Öğrenmeye isteklidirler: Yeni bir şey öğrendikleri zaman çok 

heyecanlanırlar. Meraklıdırlar, araştırmayı severler, yaratıcılardır, enerji 

doludurlar, heveslidirler, yeni öğrendikleri bilgileri anlatmayı severler. 

Problem çözmeyi öğrenirler ve kendi fikirlerini geliştirirler. 

Denemeye isteklidirler: Risk almaktan çekinmezler çünkü her şeyi 

yapabileceklerine inanırlar. Bu yaşta öğrenmek ve üretmek için hevesleri çok 

fazladır. Yaptıklarını ortaya koymaktan hoşlanırlar. Bu nedenle onları 

yüreklendirmek hem yaratıcılıklarını geliştirir hem de özgüvenlerini arttırır. 

Çevrelerindeki kişileri memnun etmek isterler: Bu dönemde çocuklar 

etrafındaki kişileri memnun etme isteği ile doludurlar. Kendilerinden 

beklenenleri yerine getirmek, onlara gurur veren bir durumdur. Bu nedenle 

yaptıklarını fark etmeniz ve onaylamanız çok işe yarayacaktır. Okulda 

öğretmenlerine saygı duyarlar, hatta sizden daha çok öğretmenlerinin 

sözünü dinlerler. Bu çocuğunuz için yararlıdır; çünkü okula uyumunu 

kolaylaştıracaktır. 
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Çocuklar sürekli birbirlerini suçlarlar: 1. sınıfta en çok uğraşmanız gereken 

konulardan biri de birbirlerini suçlamalarıdır. Çocuklar artık kuralların 

farkındadırlar ve dikkatle kimlerin uymadıklarını izlerler. Birbirlerini çok fazla 

şikâyet ederler. Bu dönemde küçük yalanlar da yaygındır çünkü hala 

gerçekle fanteziyi ayırt edemezler. 

Yoğun duygular yaşarlar: 1. sınıfta çocuklar çok hassastırlar. Biri onlara 

gülerse, arkadaşı olmak istemediğini söylerse veya isim takarsa hemen 

kırılırlar, öfkelenirler. Duygularını gizleyemezler, kırıldıklarında ağlarlar, 

kızdıklarında vururlar. 1. sınıf çocuğunun yaşamında birçok şey birlikte 

yaşanır. Bu yüzden stresleriyle bas etme konusunda çoğu zaman 

başarısızdırlar. 

Tutarsız davranışlar gösterebilirler: Çocuğunuz bir an kendinden 

beklenmeyecek olgunluk gösterirse ya da birden ağlamaya başlarsa 

şaşırmayın. Bu yaşta bu tarz davranışlar normaldir. Tutarlı davranarak 

çocuğa destek olmak çocuğunuzun adapte olmasını kolaylaştıracaktır. 1. 

sınıftaki çocuklar bir sonraki adımın ne olacağını bildiklerinde kendilerini 

daha rahat hissederler. Bu yüzden sene başında öğretmenler çocuklara 

neden okulda olduklarını, okulda neler yapılacağını, onlardan neler 

beklendiğini anlatırlar. Bu, onlar için yeni bir ortamdaki belirsizliklerin 

ortadan kaldırılması bağlamında oldukça önemlidir. 

 

 

 

1. Sınıf Öğrencisinin Kazanması Gereken Beceriler Nelerdir? 

Bağımsızlık: Ona bebek gibi davranma zamanı bitmiştir. İlk haftadan sonra 

öğretmenler çocukların sınıfa yalnız gelmelerini isterler. Bu size zor gelebilir 

ama çocuğunuzun bağımsızlık duygusunu da geliştirir. 

Sorumluluk: 1. sınıflar kendi kendilerini idare etmeyi öğrenmek için çok 

zaman harcarlar. Paltolarını asmak, ayakkabılarını bağlamak, ödevlerini 
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zamanında bitirmek vs. bunlar önemsiz görünebilir, fakat sınıfı düzenlemede 

ve öğretimin başlamasında önemli bir faktördür. 

Ödevler: 1. sınıf ödevleri kısa sürmelidir. 1. sınıfta nitelikli sınıf çalışmaları 

yapmak daha yararlıdır. Ödevin asıl amacı sınıfta öğrenilenlerin tekrarıdır. İyi 

düzenlenmiş ödevler örgencilerin başarısını arttırır, çocuğa sorumluluk ve öz 

disiplini de öğretir. Anne babaların ödev yapılırken çocukla birlikte olması 

önemlidir; ancak bu birliktelikte müdahalede bulunmamak gerekir. 

Odaklanma yeteneği: Günümüzde birçok anne babanın temel 

şikâyetlerinden biri çocuklarında dikkat eksikliğinin olduğu şeklindedir. 

Ancak unutulmamalıdır ki dikkat eksikliği psikiyatrik bir rahatsızlıktır. O 

yüzden kavramın doğru kullanılması oldukça önemlidir. Çoğu anne-babanın 

aslında söylemek istediği çocuklarının odaklanma yeteneğinin az olduğudur. 

Bazen de çocuklardan yapabileceklerinden fazlasını istemektedir anne 

babalar.  

Sonuç olarak 1. sınıf öğrencilerinin neleri yapıp neleri yapamayacaklarını 

bilmek bu konudaki problemi de ortadan kaldıracaktır.  

1. sınıf örgencisi söylenenlere odaklanabilmelidir, yönergeleri 

izleyebilmelidir. 1. sınıfın başlangıcında çocukların dikkat süresi genelde 5-10 

dakika arasındadır. Çocuğunuz dikkatini ne kadar toplayabilirse, 1. sınıf o 

kadar kolaylaşacaktır. 

 

 

 

6- 7 Yaş Çocuğunun Gelişim Özellikleri 

Fiziksel ve Motor Gelişim 

Fiziksel gelişim kişinin doğumdan itibaren bedensel yapı olarak geçirmiş 

olduğu değişiklikleri içerir. 6- 7 yaş çocuğunun boy ve ağırlık olarak 

büyümesi, önceki yıllara göre daha yavaştır. Kol ve bacakların büyümesi ise, 
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gövdenin büyümesine oranla daha hızlıdır. Motor gelişim kişinin küçük ve 

büyük kas gelişimini içeren gelişim özelliklerini ifade eder. Büyük kas 

gelişimi, yürüme, koşma, atlama, yakalama, zıplama, tırmanma için gerekli 

olan vücudun büyük kaslarındaki gelişim koordinasyonunu kapsar. Küçük kas 

gelişimi ise kalem tutma, ayakkabı bağlama, bıçak kullanma, resim yapma 

gibi vücudun küçük kaslarındaki koordinasyon becerisini içerir.  

6 yaş çocuğunun büyük kas gelişimi, küçük kas gelişimine göre daha hızlıdır.  

 Sözel yönergelere göre değişik hızlarda yürüyebilir. 

 Sözel yönergelere göre değişik yönlere doğru yürüyebilir. 

 Koşarken yerden nesneleri toplayabilir. 

 Zıplayan bir topu yakalayabilir. 

 Basit bir müziğin tempo ve ritmine uygun dans edebilir. 

 Kendine doğru atılan küçük bir topu tutabilir. 

 Tek ayağı üzerinde sıçrama hareketi yapabilir. 

 Her iki eliyle bir nesneyi ya da eli sıkıca tutabilir. 

 3 kez art arda sıçrayarak atlayabilir. 

 5 kez üst üste eğilerek dizini bükebilir 

 Tek ayağı üzerinde 10 saniye durabilir. 

 İki tekerlekli bisiklete binebilir. 

 Gövdesini kol desteği ile kaldırabilir. 

 

6 yaş çocuğunda küçük kas gelişimi henüz tamamlanmamıştır. Bu yaştaki 

bir çocuk; 

 Nokta ile verilen bir resmin noktalarını birleştirir. 

 Anahtarla kapı kilidi açabilir. 



 5 

 Eksik çizilmiş bir insan resminin eksik kısımlarını tamamlayabilir. 

 1’den 10’a kadar rakamları modele bakarak yazabilir. 

 Şekillerin sınırını taşırmadan boyayabilir. 

 Basit labirent bulmacaları tamamlayabilir. 

 Yardım almadan bir kağıdı 20-30 cm kadar kesebilir. 

 Bir kavanozun kapağını açıp kapayabilir. 

 Oyun hamuru ile 2-3 parçadan oluşan şekiller oluşturabilir. 

 Verilen sıralamaya göre (renk, büyüklük) ipe boncuk dizebilir. 

 Su gibi akıcı maddeleri bir kaptan diğerine boşaltabilir. 

 Kendi giysilerinin düğmelerini çözebilir ve ilikleyebilir. 

 

7 yaş çocuğu ise ani değişimlerle karşı karşıyadır. Çoğu zaman bizler bu yaş 

çocuğundaki değişimleri takip etmekte zorlanır. Bu yaşta çocuk; 

 Çok etkin ve hareketlidir. 

 Burun ve boğaz hastalıkları daha sık görülür. 

 El-kol-göz koordinasyonu gelişme halindedir.  

 Bedensel faaliyetlerdeki koordinasyon gelişme halindedir. 

 Çabuk yorulur. 

 Büyük kaslar oldukça gelişmiştir. 

 Küçük kaslar henüz gelişme halindedir. 

 10-11 saat uyku ihtiyacı vardır. 

 Her yıl 5-6cm uzar, 2.5 kg artar. 

 20-22 kg civarındadır. 

 Kalıcı dişler çıkar. 
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 Büyüme hızı yavaştır. 

 

6-7 Yaş Çocuğunun Fiziksel ve Motor Gelişimini Desteklemek İçin Neler 

Yapılabilir? 

Büyük kas gelişimini desteklemenin en temel yolu çocuğun koşmasına, 

tırmanmasına, sıçramasına, atlamasına uygun ortam hazırlamaktır. Özellikle 

bu yaş döneminde kazanılan hareket becerileri yaşamın sonraki yıllarında 

hareket gelişiminin temelini oluşturmaktadır. Bu yaşlarda kazanılan, top 

atma, yakalama, fırlatma gibi beceriler çocuğun sporda başarılı olmasını 

sağlar. Oyun ise bu yaş çocuğunun en temel ihtiyacıdır. Hem hayal gücünü 

geliştirir, hem de bedensel rahatlama sağlar. Yüzmek büyük kas gelişimi için 

yine önemli bir spor dalıdır, 

Bisiklete binmek ve kay kaylar öncelikle çocuğun dengede durmasını, 

vücudunu istenilen biçimde hareket ettirmesini ve bacak, bel, sırt kaslarının 

güçlenmesini sağlayacaktır. 

Küçük kas gelişimini desteklemek için; 

Resim çalışmaları yapmak, ayakkabı bağlamak, bıçak kullanmak küçük kas 

gelişimini destekler. Bıçak kullanmaya, mayonez, yağ ve reçel gibi yumuşak 

maddelerden başlanabilir. 

Değişik geometrik şekilleri sırasıyla bir kâğıda çizip çocuğunuzun bunu 

parmağıyla çizmesini sağlayabilirsiniz. Oyun hamuruyla ya da evde 

çocuğunuzla birlikte yapacağınız hamurla çeşitli çalışmalar yapabilirsiniz. 

Küçük kas gelişimini desteklemek için kesme ve yapıştırma çalışmaları 

yapmak da önemlidir. 

Adım adım kesme 

Kâğıdı kesmek: Çocuğunuza bir çocuk makası alarak öncelikle ona makası 

nasıl kullanacağını öğretebilirsiniz. Küçük bir kâğıt alarak onu küçük parçalar 
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halinde ve düzgün kesmesini sağlayabilirsiniz. Sonra bu kâğıtları başka 

kâğıda yapıştırarak boyamasını isteyebilirsiniz. 

Eğriler ve çemberler: Çocuğunuzun el becerisi yeterince geliştikten sonra bu 

aşamaya geçmelisiniz. Bir kâğıda onun kesebileceği kolaylıkta daireler 

çizerek, onu kesmesini sağlayabilirsiniz.  

Dergi ya da gazetelerden yazı kesmek: Çeşitli kaynaklardan keseceği 

şekilleri ve yazıları başka bir kâğıda anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde 

yapıştırmasını isteyebilirsiniz. 

Katlanan şekiller: Çocuğunuz önceki basamaklarda ince kâğıtları kesmeyi 

öğrendi, şimdi kâğıtları kalınlaştırma zamanı. Çocuğunuz kâğıdı isteği 

yerinden keserek değişik şekiller elde edebilir.  

Kâğıdı şeritler halinde kesmek: Bir hayvan resmi çizerek, çocuğunuza onun 

tüylerini kâğıtları şekiller halinde keserek oluşturacağınızı söyleyebilirsiniz. 

Sonra kestiği şekilleri yapıştırmasını sağlayabilirsiniz.  

Kâğıttan maske: Kâğıt üzerinde delik açmak iyi bir makas kontrolü ister. Bir 

kâğıt tabağın üzerine gözler, ağız ve burun çizerek bir maske şablonu 

hazırlayabilirsiniz. Yardımınızla kesmesini sağlayabilirsiniz. 

 

6- 7 Yaş Çocuğunun Sosyal-Duygusal Gelişimi 

 Sosyal gelişim, bireyin doğduğu andan itibaren içinde bulunduğu sosyal 

çevrenin, kültürün, değerlerine ve davranışlarına uyum sağlama sürecidir. 

Birey; toplumsal davranış, duygular, tutumlar, değerler bakımından sürekli 

bir değişim ve gelişim içindedir. 

 Sosyal yönden gelişmiş bireyler her yaşta çevrelerindeki diğer bireylerle 

sorun yaşamadan, çatışmalardan uzak kalarak yaşamayı öğrenirler. 

 Çocukluk döneminde sosyal gelişimin sağlanması, bireyin yetişkinlik 

yaşantılarını etkiler.  Bu nedenle çocukluk yıllarında sosyal yönden gelişmeyi 

sağlayan uygun ortamlar hazırlanması oldukça önemlidir.  
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I. Sınıf Çocuğunun Duygusal Gelişimi 

 Duygularını açıkça ve özgürce ifade etme eğilimindedir. 

 Çok hızlı duygu değişikliği yaşarlar. 

 Korku, öfke, neşe, sevgi gibi birçok duygudan etkilenirler. 

 Arkadaşlar arası kıskançlığa ve kardeş kıskançlığına sık rastlanır. 

 Eleştiriye duyarlıdırlar ve başarısızlığa uyum sağlamada zorluk 

yaşayabilirler. 

 Yalan söyleme, kopya etme, başkalarının eşyalarını alma davranışlarına 

çok sık rastlanır. 

 Başkalarına kötü söz söylemek, isim takmak, ters cevaplar vermek gibi 

olumsuz davranışlar görülür. 

 Grup kuralları ve yetişkin kuralları arasındaki çatışma zorluklara sebep 

olur. 

 

 


