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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.  

2. Sınıf Öğrencisinin Özellikleri 

Okul kurallarına alışmış olan 2. sınıf öğrencileri, öğrenci olma konusunda 

deneyimli olmaları okula uyumlarının daha çabuk gerçekleşmesini sağlar. 

Bu yaş çocuklarının birçoğunun bitmek bilmeyen bir enerjileri vardır ve diğer 

yaştaki çocuklara oranla hareketlidirler. Bu nedenle evde enerjilerini yapıcı 

şekilde dışa vurabilecekleri etkinlikler düşünmek yararlı olur.  

Büyük kas gelişimleri, küçük kas gelişimine oranla daha iyi olduğu için yazı 

yazarken zorlanabilirler; ancak basketbol ya da futbol oynarken 

zorlanmazlar.  

Konuşmaya, tekrarlamaya çok meraklıdırlar. Ancak yazmaya ilgi ve merakları 

daha azdır. 

Arkadaş seçiminde daha titiz olmaya başlarlar. Birkaç iyi arkadaşı vardır ve 

onların düşüncelerini çok önemserler. Çok hızlı duygu değişikliği yaşarlar. 
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Neşeli iken bir anda üzgün ya da kızgın hissedebilirler. Bu nedenle tepkileri 

de duygu durumuna bağlı olarak ani değişiklikler gösterebilir. 

Oyunlarda kuralların hiç bozulmaması ya da kendileri tarafından 

değiştirilmesi gibi düşünceleri vardır. Karşı cinsten hoşlanmazlar. Kızlar 

kızlarla, erkekler de erkeklerle oynarlar. Öz güven gelişimini bu yaş grubunda 

da desteklemek önemlidir. Eleştirilere karşı çok hassastırlar. Bu yaş diliminde 

fazlaca olumsuz bağlamda eleştirilen çocukların çekingen olma ihtimalleri 

daha fazladır. Dolayısıyla evde iyi yapabildikleri etkinlikler üzerinde daha 

fazla durarak, eksiklerini kapatması yönünde motive edilebilirler. 

Başarısızlıktan hoşlanmazlar. Sürekli başarısızlıkları vurgulanırsa özgüvenleri 

olumsuz yönde etkilenebilir. Eleştiri karşısında çabuk kendilerini geri 

çekmelerinin yanında bu yaş grubu çocukları çok kolay motive olurlar. Bu 

nedenle olumlu davranışlarının sık sık görülmesi ve ödüllendirilmesi, istenen 

davranışın tekrarlanmasını kolaylaştırır.  

Yeteneklerini tek tek denemek isterler. Henüz kendilerini ve yapabildiklerini 

tam olarak bilemediklerinden birçok etkinliği denemek isteyeceklerdir. Bu 

dönemde sık sık etkinlik değiştirmeyi isteyebilirler. Bu yaşta öğrenmek ve 

üretmek için hevesleri çok fazladır. El işlerinde henüz beceriksiz ise de bir 

gün kâğıt kesmekten ve yapıştırmaktan, resim yapmaktan, makas, çekiç, 

testere gibi aletleri kullanmaktan hoşlanır. 

Çoğunlukla görerek ve yaparak öğrenirler. Bu nedenle söylediklerinizden çok 

davranışlarınızın önemli olduğunu unutmamanız gerekir. Kendilerine en 

yakın bireyler olan anne babalarının davranışlarını örnek alırlar. 
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Bu dönemde ev dışı oyunlarının büyük bir önemi vardır. Çocuk, özellikle, 

hareket ve etkinliği gerektiren oyun ve eğlencelerden hoşlanır. Yeni beden 

becerileri kazanmaya çalışır. Ağaca tırmanmaktan, ip atlamaktan, top ve 

seksek oynamaktan, kar ve buz üzerinde kaymaktan zevk alır. Çeşitli 

alanlarda arkadaşları ile yarışır. Koşmak, atlamak ve zıplamak, oyun 

zamanının büyük bir kısmını alır. 

Öğrenmeye, konuşmaya çok heveslidirler. Sorulara cevap vermekten 

hoşlanırlar. Kurallar konusunda kesin davranmak da yararlı bir yoldur, adil ve 

çok fazla olmadığı sürece 2. sınıflar kurallara uyarlar. Çünkü 2. sınıflar hala 

sınırlarından her zaman emin değillerdir. Bu yaştaki çocuklar kurallar ve 

davranışlarının sonuçları hakkında isabetli fikirlere sahip oldukları gibi 

kuralların nedenlerini de dinlemeye isteklidirler. Eğer 2. sınıf öğrencisini bir 

kuralın adil olduğuna ikna edebilirseniz, ona uymak için elinden geleni 

yapacaktır. 

 

 

2. Sınıf Öğrencisine Nasıl Yardım Edebilirsiniz? 

Çocuğunuzla ödevler için kesin bir zaman belirleyin. Çocuğunuzun ödevi tek 

başına yapması gerektiğini anlamasını sağlayın. Bu nedenle ödev zamanı 

yanında oturmayın. Anlamadığı bir yer olduğunda size sorabileceğini belirtin. 

Ödevler bittiğinde eğitim araç ve gereçlerini çantasına koymasını sağlayın. 

Bu, sabahleyin okula giderken kolaylık sağlayacaktır. 

2. Sınıf Çocuklarının Psikolojik Özellikleri 
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Bu yaş grubu çocuklar güvene dayanan ve açık bir ilişki isterler. 

Farklılıklardan çok benzerlikleri vardır. Öğrendiklerini anladıklarında zevk 

duyarlar. Kötü ya da olumsuz bir sonuç aldıklarında, başarısız olduklarını 

düşünebilir ve hayal kırıklığına uğrayabilirler. 

Başarılı oldukları söylendiğinde kendilerini beğenirler. Başarısız oldukları 

söylendiğinde ise bu duyguyu kaybederler. Bu yaş çocukları öğretmenlerine 

ve ebeveynlerine çok güvenirler. Onların hata yapmayacaklarına dair 

sarsılmaz bir inançları vardır.  

“Uğraşırsan yapabilirsin“ gibi güven telkin eden cümleler kurmanızı 

beklerler. Bu yaş çocuklarını olduğu gibi kabul etmek ve sevmek gereklidir.  

8 yaş çocukları çok gelişmiş bir hayal gücüne sahiptir. Şakadan çok hoşlanır, 

ansızın güler, hareketli, dikkatsiz, tartışmacı aynı zamanda arkadaş canlısıdır.  

Karşılaştığı problemleri halletme de arzulu ve cesurdur. Gerilim boşaltıcı bazı 

hareketleri (gözlerini kırpıştırma, parmağını emme, mide ağrıları) görülebilir. 

9 yaş grubu çocuklarında ise kavga-gürültü daha fazla meydana gelir. 

Saldırganlık sözel hale gelmiştir. Oldukça bağımsızdırlar. Kendine güvenir ve 

kendi kendini eleştirir. Başarının önemine inanmıştır. Ödül almak için çok 

çalışır.  

Ailenin Kişilik Gelişimine Etkileri 

Çocuk iyi ve kötü örnekleri ilk defa aile fertlerinden görür. Aile hayatının 

temeli sevgiye, güvene, bağlılığa ve karşılıklı anlayışa dayanır. Böyle bir aile 

yuvası çocuk eğitiminde en elverişli çevredir. 
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Aile etkilerini şu şekilde sıralayabiliriz: 

1- Anne-babanın etkisi (otorite) 

2- Aileyle birlikte oturan varsa diğer yetişkinlerin etkisi (anne, dede, hala)  

3- Ailedeki çocuk sayısı ve sırasının etkisi 

4- Aile hayatındaki düzensizlikler. ( Anne veya babanın hastalanması, ölümü, 

birinin uzun süre diğerlerinden ayrı kalması, anne ve baba arasındaki 

geçimsizlikler, ayrılma ve boşanmalar, üvey anne veya babanın çocuğa 

etkisi) 

5- Çocuklar arasında ayrım yapmak 

6- İlgisizlik, dayak ve cezalar 

7- Hatalı eğitim, sayılabilir. 

 

 

Kazandırılacak davranışlar: 

Oyunlar ve toplu eğlenceler bakımından da aile çocuğa örnek olmalıdır. 

Piknikler, sportif etkinlikler, kitap okuma ve müzik dinleme gibi birlikte 

yapılacak faaliyetler aile üyeleri arasındaki bağı kuvvetlendirir.  

Çocuklar neden yalan söylerler?  

8 yaş yalan söylemenin ya da gerçeği çarpıtarak aktarmanın başladığı bir 

yaştır. Yalan söylemenin ise birçok nedeni vardır. Korku, azarlanma gibi bir 

takım üzücü olaylardan kaçınma arzusu, gerçeğin tam olarak ne olduğunu 
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bilmemekten gelen heyecan, bencillik, gerçekte olduğundan daha mert ve 

akıllı, saygıdeğer görünme isteği, kuruntu gibi nedenler sıralanabilir. 

Küçük yaştan başlayarak çocuğun yaptığı her yanlış işi göze batmadan önce 

itiraf etmesi sağlanmalıdır. Belki çocuğun yalanları zararsız gibi görülebilir, 

önemsenmezse büyüdüğünde yalanlar devam ederse karakterinin 

zayıflamasına neden olur.  

Yalancılığın alışkanlık haline gelmesinde en büyük faktör; çocukların yanında 

yetişkinlerin sık sık yalana başvurmalarıdır. Bu nedenle çocukların yanında 

büyüklerin, konuşmalarına dikkat etmeleri gerekmektedir. Çocuklar 

büyükleri örnek alırlar. Yetişkinlerin yalan söylemekten çekinmediklerini 

gören çocuk zor durumdan kurtulmak için, bazen de övünmek için yalana 

başvurmayı alışkanlık haline getirebilir. 

 

 

Okuma Alışkanlığı 

Çocuklara okuma zevkini aşılamalı ve okuyacakları kitapları dikkatle 

seçmeliyiz. Anne-baba kitap okuma konusunda, kendilerini çocuklarına yol 

gösterecek yeterlikte bulmayabilir. Bu durumda kütüphanelerden 

yararlanılabilmelidir. Çocuklar eline geçen her kitabı okuyacaktır. Dikkatli bir 

öğretmen öğrenciye iyi kitapları tanıtmalı, çocuk kendi başına 

bırakılmamalıdır. Aile öğretmenin tavsiye ettiği kitapları incelemeli, gözden 

geçirmeli, okumalı ve fikir edinmelidir. Eve dergi, gazete alınarak büyükler 

davranışlarıyla çocuklara örnek olmalıdır.  
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Öğrencilere boş zamanlarında kitaplardan yararlanma alışkanlığı 

kazandırılmalıdır. İhtiyaç duydukları kitapları ve konuları arayıp bulma yolları 

kendilerine öğretilmelidir. Bu konuda her şeyden önce onların okuma 

eğilimlerinin saptanması gerekmektedir. Kimi çocuklar basit serüven 

kitaplarından kimileri masallardan, resimli hikâyelerden hoşlanır. Kimileri ise 

rastgele okumalarla yetinirler. Okumaktan kaçanlara sevebilecekleri kısa 

yalın kitaplar verilmelidir. Diğer öğrencilere eğilimlerine göre derece derece 

daha üst düzeyde eserler seçilebilir.  

Okuma sevgisi kazandırmanın bir diğer yolu da çocuğa ilgi duyacağı bir 

hikaye, masal veya yazıyı çocuğa fark ettirmeden büyüğün okuması, bunu 

daha sonra çocukla sohbeti sırasında anlatması ve beğendiyse bu kitabın 

temin edilebileceği söylenebilir. Bunun terside uygulanabilir, çocuk 

okuduktan sonra anlatması istenir.  

Okuma sevgisi ödev olarak verilebileceği gibi ilgi uyandırıcı, meraklandırıcı 

yönleriyle de aşılanabilir. Odasında bir kitaplık kurması sağlanmalıdır. Kitap 

listesi yapması ve okuduğu, okumadığı kitapları tespit etmesi istenebilir. 

 


