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Anne babaların çocuklarına karşı tutumlarını en iyi şekilde belirleyebilme-

leri için, onların içinde bulundukları gelişim dönemlerinin özelliklerini bil-

meleri 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.  

3. SINIF ÇOCUKLARININ ÖZELLİKLERİ 

Bu dönemde çocuklar hızlı bir şekilde ilerleme kaydederler. 3. sınıf bir ge-

çiş dönemidir ve ilkokul döneminin ortasına yaklaşılır. Bu yüzden 3. sınıfta 

her şey büyümeyi içerir. Bu dönem, çocukların yaşıtlarını ailelerine tercih 

ettiği dönemin başlangıcıdır. 

 

3. Sınıf Öğrencileri Nasıldır? 

Bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimleri arasındaki farklar azalmaya başlar, 

gelişmiş fiziksel yetenekleri onları daha bağımsız kılar. 2. sınıf öğrencileri 

gibi meraklı, öğrenmeye heveslidirler ve kolay motive olurlar. Öğretmen-

ler sınıfta daha fazla enerji ve istek hissederler. Bu yaştaki çocuklar hala 
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masum, açık ve dürüstlerdir. Öğretmenlerinin beklenmedik şeyler yapma-

larından hoşlanırlar. Diğer olumlu yönleri takım çalışması ve işbirliğine 

önem vermeleridir. Arkadaşlarını kabullenirler ve desteklerler.  

4. ve 5. sınıf gibi olgun ve güvenlidirler. 3. sınıfta çocuklar büyük bir atak 

yaparlar, fikirlerini dile getirmede ve yeni şeyler öğrenirken eski tecrübe-

lerinden yararlanmada daha iyidirler. Kendilerine bebek gibi davranılma-

sından hoşlanmazlar. Kıyafetlerini kendileri seçerler, ödevlerini ne zaman 

yapacaklarına kendileri karar verebilirler. Tabii ki her zaman istedikleri her 

şeyi yapmalarına izin vermemek gerekir. Bazen olgunluklarını aşan istek-

lerde bulunabilirler. Fakat çocuğunuzun bağımsız davranmak istemesi, 

onun büyüdüğünün göstergesidir. 

3. sınıf çocukları dışa dönüktürler. Örneğin; bu yaştaki bir öğrenciyi, daha 

küçük çocukların olduğu bir guruba koyarsanız, hemen kontrolü eline al-

dığını ve oyunu organize ettiğini görebilirsiniz. 

Bu yaştaki çocuklar, yeni bilgileri ve deneyimleri almaya hazırdırlar. 3. sınıf 

öğrencileri eleştiriye açık değildirler. Güçlü ve zayıf yanlarının farkında 

olarak büyümektedirler, ancak hala bir bakış açısına sahip değildirler. Bu 

yüzden en ufak bir eleştiri, yaptığı her şeyin yanlış olduğunu düşündürür.  

Kötü ve iyi davranışları daha fazla ayırt edebilirler ve her zaman iyi dav-

ranmaya çalışırlar. Farkında olmadıkları şey ise, bir çocuğun her zaman iyi 

davranmasının imkânsız olduğudur. Çocuklar pozitif pekiştiricileri daha 

kolay algılarlar. Negatif bir şey söyleyeceğinizde bile bunu pozitif yoldan 
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söylemeye çalışın. Böylece çocuk, kendini tehdit altında hissetmeden yeni 

şeyler denemeye başlar. 

Kurallar konusunda kesin davranmak da yararlı bir yoldur, adil ve çok fazla 

olmadığı sürece 3. sınıflar kurallara uyarlar, çünkü 3. sınıflar hala sınırla-

rından her zaman emin değillerdir. Bu yaştaki çocuklar kurallar ve davra-

nışlarının sonuçları hakkında güzel fikirlere sahip oldukları gibi kuralların 

nedenlerini de dinlemeye isteklidirler. Eğer 3. sınıf öğrencisini bir kuralın 

adil olduğuna ikna edebilirseniz, ona uymak için elinden geleni yapacaktır. 

Bu yaşta kızlar ve erkekler bir araya fazla gelmezler. Bire bir durumlarda 

arkadaş olabilirler ve takım çalışmalarını beraber yapabilirler. Fakat oyun 

oynarken aynı grupta olmayı istemezler. Kızlar birbirlerine sadıklardır. Bir 

grup üyesi, bir başkası ile daha fazla vakit geçirirse diğerinin duyguları in-

cinebilir. 

Erkeklerde durum farklıdır. Kim aynı oyunu oynamak isterse onunla oy-

narlar. Bu yaşta, problemleri hakkında konuşmaya başlarlar, neden an-

laşmazlık çıktığını anlamaya çalışırlar. Eğer iyi örnekler verirseniz, ona uy-

gun davranmaya özen gösterirler. Yaşıtlarının baskısı sonucu zorluk çıkabi-

lir. Bu baskı gözle görülür olmayabilir, fakat fark edilir. Örneğin; çocuğu-

nuz belli bir oyuncağı, kıyafeti, saç kesimini istiyorum diye tutturabilir, bir 

doğum günü partisine davet edilmediği için eve ağlayarak gelebilir, sınıfta 

kimin popüler olduğuna dair sizinle konuşabilir. Bu noktada yapabileceği-
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niz en iyi şey çocuğunuzun problem çözme becerilerini geliştirmesine yar-

dım etmek ve size ihtiyacı olduğunda onu dinlemeye hazır olmaktır.  

 

  


