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 Sayın Veli 

Çocuklarımız, yaşları büyüdükçe farklı beceriler kazanmaktadırlar. Yaşı-

na bağlı olarak değişen bu becerilerin neler olduğunu bilmeniz, çocuğu-

nuzdan neler bekleyeceğinizi ve ona vereceğiniz desteğin sağlıklı olma-

sını sağlar. Eğer çocuğunuzun farklı gelişim dönemlerinde neleri yapıp 

neleri yapamayacağını bilmezseniz yapabileceklerinin üstünde veya al-

tında beklentiler oluşturabilirsiniz.  

Örneğin; evin merdivenlerini kendi başına çıkmak için bir çocuk gerekli 

bedensel gelişime ulaşmamış ise bunu yapmakta zorlanacak, üzülecek ve 

belki de kendine olan güveni azalacaktır. Bu da çocuğunuzun sosyal ve 

duygusal gelişimini olumsuz yönde etkileyecektir. Benzer tarzda çocu-

ğunuzu yapabilecekleri konusunda engellerseniz bu kez de kendisine 

güvenmediğinizi, o işi yapma konusunda yeterli olmadığını düşünebile-

cektir. 

Yaşına uygun beklentileri yerine getiren çocuk “başarı” ve kendine gü-

ven” konusunda kendisini iyi hissedecektir.  

Bizde bu çalışmamızda sizlere çocuğunuzun bulunduğu yaşta neleri yapıp 

neleri yapamayabileceği konusunda bilgi vermek istedik. Burada amaç-

lanan şey ise çocuğunuzun yapabildiklerini iyi gözlemleyip edindiğiniz 

bilgilerle ona uygun desteği sağlamanızdır. Yapabildiklerini takdir etme-

niz, yapamadıkları konusunda ise teşvik etmeniz ve bunun için uygun 

zamanı sabırla beklemeniz önemlidir. 
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Gelişim Dönemleri   Ortalama Yaşlar 

Bebeklik dönemi    0-2 yaş 

İlk çocukluk (oyun) dönemi   2-6 yaş 

Son çocukluk (okul) dönemi   6-11 

Erinlik (ergenlik öncesi) dönemi  11-14 yaş 

Ergenlik dönemi    14-19 yaş 

Genç yetişkinlik dönemi   19-35 yaş 

Orta yaş dönemi    35-60 yaş 

Yaşlılık dönemi     60 yaş üzeri 

Yukarıda belirtilen gelişim dönemlerinin her birinde, bireylerden o dö-

neme özgü bazı davranışları kazanması, bazı beceri ve görevleri yerine 

getirmesi beklenir. Bu duruma “gelişim görevleri” adını veriyoruz. Ancak 

bu dönemler, birbirinden keskin sınırlarla ayrılmazlar. Her dönem bir 

önceki dönemin etkisi altında oluşur ve bir sonraki dönemi etkiler. Geli-

şim görevlerinin, her yaşam döneminde başarılması önemlidir ve bireyi 

mutluluğa, çevreyle olumlu etkileşime götürür.  

9–11 yaş arası çocuklarının (4–5. sınıf) gelişim özellikleri: 

Çocukluktan ergenliğe geçişin hızlandığı bu dönemde 4. sınıf çocukları, 

kendilerinin daha çok farkına varırlar ve çevrelerinde olup bitenlere 

daha fazla dikkat ederler. En temel özellikleri bireysellik ve bağımsızlık-

larının gelişmeye başlamasıdır. 



  

 3 

Bu yaş, kendinizi biraz geri çekip okulla daha az ilgilenmeye başlamanız 

için iyi bir dönemdir. Ancak yine de öğretmenlere göre anne babanın 

okulda olanlarla ilgilenmeyi sürdürmesi, öğrencinin başarısını olumlu 

yönde etkiler. Eve geldiğinde ne ödevi olduğunu sormak, ders kitapları-

na göz atmak, bir sorun olduğunda öğretmene sormak, çocuğun kimlerle 

arkadaşlık ettiğini bilmek, televizyonda ne seyrettiğini ya da ne okudu-

ğunu bilmek gereklidir.  

Bu yaştaki çocuklar çok enerjiktirler; öğrenmeye istek duyarlar. Bununla 

birlikte otoriteyi, kuralları sıkça sorgularlar. Bu yaşta hep haklı oldukla-

rını, her şeyin en iyisini bildiklerini düşünürler. Yetişkinlerin onlara uy-

masını beklerler. 

4. sınıf çocuğu şu mesajı vermeye çalışır; “Ben büyüyorum, bunu dene-

yimlememe fırsat tanıyın.” Bu durumlarla karşılaştığınızda yapmanız 

gereken sakin kalmaktır. “Bunu yapmak istemiyorum” gibi şeyler söyle-

diğinde aslında sizin nereye kadar izin vereceğinizi denemek istiyordur. 

Bu durumda ona, istediğiniz şeyi yapmadığınızda bunun neyle sonuçla-

nacağını söyleyip ne yapacağına onun karar vermesini sağlamalısınız. 

4. sınıf çocuğu kendini yetişkin gibi görmeye başladığı için kendilerine 

saygı gösterilmesini isteyebilirler. Özellikle fikirlerini ortaya koyabilme 

özgürlüğü ve dikkate alınmayı isterler. Bu nedenle onların güvenliklerini 

tehlikeye sokacak bir durum söz konusu değilse, kendi kararlarını alma-

larına izin verin. (ödev zamanı, öğle yemeğinde ne yenilecek gibi). Son 
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kararınızı vermeden önce bir şeyi neden yapmak istemediğini mutlaka 

dinleyin. 

Fiziksel – motor gelişim 

İnce ayrıntı gereken 

işleri yapma konusunda 

daha beceriklidirler. 

Çünkü küçük kasları iyi 

gelişmiştir. Resim, el 

işleri, müzik vb. çeşitli 

etkinlikler öğrencilerin 

yaratıcılıklarını ve üre-

ticiliklerini geliştirecek-

tir. Evde çocuğun ilgile-

ri doğrultusundaki akti-

viteleri gerçekleştire-

bilmesi için uygun or-

tamın oluşturulması, 

yeteneklerinin ortaya çıkmasına ve gelişmesine katkıda bulunabilir. İlgi-

sini çeken etkinliklerde desteklenmesi (müzik aleti çalma, maket yap-

ma, üç boyutlu puzzle yapma gibi) ilgi alanlarını hem genişletmesi hem 

de ileriki yıllarda işine yarayacak temel becerileri edinmesine yol açabi-

lir. Gece uykusu 10–11 saattir. 
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Sosyal – Duygusal Gelişim 

Bu dönemdeki çocukta artık bir gruba ait olma bilinci yavaş yavaş oluş-

maya başlamıştır. Ayrıca ait olduğu grupta arkadaşları tarafından tercih 

edilen biri olma arzusu da önem kazanmaya başlar. Grup kuralları önem-

li ve katıdır. Bu yüzden kurallara uymazsa dışlanma tehlikesiyle yüz yüze 

gelebilir. Arkadaşları önemlidir ve onları kaybetmekten daha fazla kor-

kar. Bu yaşlardaki çocuklar için arkadaşlar, sırların ve ortak ilgilerin 

paylaşıldığı ve sosyal desteğin sağlanması anlamını taşır. 

Benmerkezci yaklaşım on iki yaş civarlarında yerini daha adalete dayalı 

bir bakış açısına bırakmaya başlar. Haklı olandan taraf olma erdemli bir 

davranış olarak algılanır.  

Özellikle bu dönemdeki erkek çocuklarda davranış problemleri, en yük-

sek düzeydedir. Kuvvet gösterilerinden hoşlanırlar bu yüzden bazen 

kavga ve yaralanma da meydana gelir. Eğer çocuk, seçtiği arkadaşları 

tarafından tercih edilmeme türünden bir sorun yaşıyorsa, bu dışlanma-

dan kaynaklanan mutsuzluğu fiziksel ya da sözel saldırganlıkla açığa 

vurabilir. Böylesi bir durumda yapılması gereken şey, sosyal becerilerini 

geliştirmesi konusunda ona yardımcı olunmasıdır. İşe, ilk olarak yaşanan 

zorluğun nedenini anlamakla başlanabilir. Daha sonra, çevresine kendi-

sini kabul ettirmek için yetenekleri doğrultusunda kullanabileceği bazı 

nitelikler (müzik, resim, spor v.b.) kazandırma ve yaşıtlarıyla bir arada 

olabilecekleri ortamlar oluşturma gibi yöntemler kullanılabilir. Ayrıca 



  

 6 

ona sorumlulukları olan bir kişi gibi davranılarak büyüdüğünü anlamasına 

yardımcı olunmalıdır. 

Ana-baba tarafından sevilmek ve benimsenmek ihtiyacındadırlar. Ancak 

onlar tarafından fazla kontrol ediliyor olmaktan ve özellikle arkadaşları 

yanında fazla korunmaktan hiç hoşlanmazlar. Bunun için çocuğun yetiş-

kin hâkimiyetinden yavaş yavaş bağımsızlığını kazanabilmesi için okul ve 

ev hayatı düzene konulmalıdır. 

Bilişsel Gelişim 

Bu dönemin sonlarına doğru, çocuklar soyut düşünme dönemine girerler. 

Artık söylenenler üzerinde düşünmeye başlar ve doğru bulduğu kısımları 

uygulamaya çalışabilir. Farklı alternatifleri görebilme yönünde gelişme 

gösterirler. Bir bütünü oluşturan parçaları ahenk oluşturacak şekilde 

birleştirme ve olayların temelinde yatan nedenleri bulmaya çalışma gibi 

konular ilgilerini çekebilir. Bu sayede de düşünme ve olayları algılama 

biçimleri giderek yetişkinlere benzemeye başlar.  

 

Anne-Baba Olarak Çocuklarınıza Nasıl Yardımcı Olabilirsiniz! 

Çocuğunuz dışlanıyorsa: Çocuğunuz okuldan ağlayarak gelip “Kimse be-

nimle oynamak istemiyor!”, “Herkes bana gülüyor!”, gibi şeyler söylüyor 

olabilir. Eğer bu nadiren oluyorsa, anlatmasını sağlayarak onu dinleyin, 

anladığınızı belirtin. Eğer bu durum sürekli tekrarlanıyorsa şunları yapabi-

lirsiniz: 
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a- Öğretmeniyle konuşun: Genellikle çocuklar bir yetişkinden uzak ol-

dukları yerlerde birbirleriyle alay ederler. Bu nedenle öğretmen durumun 

farkında olmayabilir. Ama sizden bu bilgiyi aldıktan sonra sınıfta bazı 

değişiklikler yapabilir. 

b- Olumsuz alışkanlıklarını azaltın: Bazı çocuklar yeterince sık yıkanma-

dıkları veya burunlarını karıştırdıkları ya da nefesleri koktuğu için dışla-

nır. Bu alışkanlıkları sorun yaratıyorsa onlardan kurtulması için çocuğunu-

za yardım etmeniz gerekir. Bazen de sosyal becerileri eksik olduğu için 

dışlanabilirler. Örneğin çok çekingen, çok kaba ya da saldırgan olabilirler. 

Paylaşmayı bilmiyor, sırasını beklemeden konuşuyor ve başkalarını rahat-

sız ediyor olabilirler. Eğer durum böyleyse ona sosyal olarak kabul edilen 

davranışları öğretmelisiniz. 

Çocuğunuz ödevini zamanında yapmadığında ya da çalışmadığı için düşük 

not aldığında onun yerine sorumluluğu siz üstlenmeyin. Bırakın düşük not 

almanın yaratacağı üzüntüye katlansın.  

Bu yaş çocuğu sebep-sonuç ilişkisini daha kolay kavrar ve yaşadıklarından 

çok şey öğrenir. 

Bu yaştaki çocuklar, arkadaşlarına hoş görünmeye çalışırlar. Örneğin evde 

kendinden çok emin ve ısrarcı olan çocuk, okulda arkadaşlarının arasında 

çekingen davranabilir. 

Bu dönemde çocuklar birbirlerine isim takmaya, yazılı notlar alıp verme-

ye başlarlar. Arkadaşlarının kendileri hakkında ne düşündüğüne, popüler 

olmaya çok önem veririler. Alay etme, dışlama/dışlanma çok sık görülür. 

Çocuklar arasında rekabet artar, uyum sağlama en önemli konu haline 
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gelir. 

Bu yas çocuğu son derece sosyaldir, üzerinde konuşacak bir şeyleri her 

zaman vardır. Hatta bazen onların dikkatini derse vermelerini sağlamak 

oldukça zor olabilir. Birbirlerinden hiç bıkmazlar. Bu nedenle sınıfta yapı-

lan grup çalışmaları iyi sonuç verir. 

Bu yaşta arkadaşlık ilişkileri çok önem kazanır. Olumlu bir gelişme olarak, 

arkadaslarını seçmeye başlarlar. Olumlu özellikleri olanlarla arkadaşlık 

edip, onların beğendikleri yönlerini taklit ederler. Beğenmedikleri kişiler-

le arkadaşlık etmezler. Kızlar erkekler bir arada olmayı istemez. Buna 

rağmen kızlar kendi aralarında erkeklerden, erkeklerde kendi aralarında 

kızlar konuşurlar. 

Bu yaşta arkadaşlarından farklı olan çocuklar hemen belirlenir ve dışlanır. 

Çocuğu farklı yapan şey değişkendir. Bazen kızıl saçlı olmak, yanlış kıya-

fet giymek, fazlaca kilolu olmak, fazlaca zayıf olmak, aptal veya akıllı 

olmak gibi çok çeşitli sebeplerden dolayı çocuklar arkadaşları tarafından 

dışlanabilir.  

c- Arkadaşlarıyla birlikte olmasını sağlayın: Çocuğunuzla aynı ilgi alanı-

na sahip olan arkadaşlarını eve davet edin, onları birlikte sinemaya, ye-

meğe vb. götürün. 

 

 


