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ANAOKULU PDR BİRİMİ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN
ÇOCUKLARA
KAZANDIRDAKLARI
ANAOKULU PDR BİRİMİ

Ebeveynler okul ile iş birliği halinde
gitmeli.
• Ebeveynler model olmalı
• Okulda ve evde uyulması gereken kurallar çocuğa ayrıntıları ile anlatılmalı
•Duygu ve düşüncelerin paylaşılabileceği
uygun ortamlar yaratılmalı
Kişisel Eşyaların Paylaşımı:
Anne-babalar, küçük yaş grubu çocuklara; el yıkama, diş fırçalama, beden
temizliği gibi öz-bakım becerilerini öğretmek için krizi bir fırsata çevirebilir.
• Çocukların korku ve üzüntü gibi rahatsız edici duyguları göstermesini
sağlayacak olumlu yöntemler bulmasına yardımcı olun. Her çocuğun duygularını gösterme şekli farklıdır. Bazen oyun oynama ve resim çizme gibi
yaratıcı aktiviteler bu süreci kolaylaştırabilir. Çocuklar, rahatsız edici duyguları güvenli ve destekleyici bir ortamda göstermeleri ve anlatmaları durumunda rahatlayabilir.
Baş edemediğiniz ya da erken keşfettiğinizi düşündüğünüz bir durumun
oluşması halinde, sınıf öğretmeni ve PDR Birimi ile en kısa zamanda iletişime
geçilmelidir.
Çocuklarınızı yüreklendirmek sizlerin ve bizim en önemli önceliğimizdir.

Okul öncesi, çocukların okula uyum
sürecinin yaşandığı ilk dönemdir. Bu ilk
deneyim hem okul öncesi eğitim sürecini hem de ilköğretim dönemini etkisi
altına alabilmektedir. Okula uyumun
sağlanmasında sosyal beceriler gibi
farklı unsurlara ihtiyaç vardır. Okulun
başlamasıyla
birlikte
akranlarının
yaşamlarındaki önemi artmaktadır. Okul
öncesi
çocukların
kurdukları
arkadaşlıklar sayesinde aile biriminin
ötesinde ufku genişler, çocuklar dış
dünyaya ilişkin deneyim kazanmaya
başlar. Okul çağında kurallar sosyal roller giderek önemli hale gelmektedir. Okul öncesi eğitim işbirliği başta olmak üzere tüm sosyal becerileri
geliştirmede ve çocukların sosyal ilişkilerini zenginleştirmesine büyük
katkı sağlamaktadır. Çocuklar kadar aileler de bu süreci farklı
düşünceler ve duygular yaşamaktadırlar.
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN ÇOCUKLARA KAZANDIRDIKLARI;
Çocuğun gelişimsel özelliklerine uygun oyunları kavraması
Başarılı sosyal ilişkiler kuran bireyler olması
Olumlu sosyal davranışlar sergilemesi
Yardımlaşma bilincinin oluşması
Sosyal etkinlikler ile cinsiyet farklılıkları meydana gelmesi
Akranlarla ilişki beceriler
Arkadaşlarını takdir etme,
arkadaşlarının duygularına duyarlı
olma, gerektiğinde arkadaşlarından
yardım isteme vb.
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Akademik beceriler
Bağımsız olarak çalışma, ihtiyaç
duyduğunda uygun biçimde yardım
isteme, yönergeleri dinleme vb.

Uyma becerileri
Materyalleri paylaşma, sorumluluklarını yerine getirme vb.
KENDİMİZİ VE SEVDİKLERİMİZİ KORUMAK İÇİN
SOSYAL MESAFE-MASKE-EL HİJYENİ DİKKAT EDİYORUZ.

Atılganlık becerileri
Başkalarıyla konuşmak için
girişimde bulunmak,
duygularını ifade etme, oyun
oynamak için arkadaşlarını
davet etme vb.
Araştırmak ve keşfetmek
Okul öncesi öğrenciler doğal
bilim adamlarıdır. Elle yapılan
ve kendilerinin yönettikleri pek
çok deney yapabilme fırsat
edinip çevresini tanıması.
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ÇOCUKLARIN OKULA UYUMUNU KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN
ANNE- BABALARA ÖNERİLER
Dönemin başladığı ilk gün her zaman ağlayarak ebeveyninden ayrılmak
istemeyen birkaç çocuk olur, bu durum kaygılanmayı gerektirmeyen çok
normal bir tepkidir. Böyle bir durumda ebeveynin yapması gereken çocuğa
karşı sakin, net bir tavırla gerekli güveni verebilmektir.
Ebeveynden ayrılabilmek: Çocukların çoğu okulun ilk günlerinde aileden
ayrılma kaygısını yaşayabilir. İlk günlerde yeni bir ortamı keşfetmenin
verdiği heyecan ile ayrılık sürecini fark etmeyen çocuklar, birkaç hafta sonra
da davranış değişikliği gösterip okula gitmemek için direnebilirler. Bu
süreçte çocuklarınıza güven vermek en önemlisidir.
• Çocuğu okul açılmadan önce bu süreç hakkında bilgilendirmek, öğretmeni ile tanışmaya çocuk ile birlikte gitmek, çocuğu okul fikrine alıştırır.

OKUL ÖNCESİ YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN SOSYAL

BECERİLERİNİN OYUN ARKADAŞI TERCİHLERİ
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Çocuklar, hayatlarının ilk yılında, akran grubu aracılığıyla sosyal ilişki konusunda önemli deneyimler edinmektedirler. Anne-baba dışında başka
bireylerden de sosyal açıdan bazı beklentiler içine girebilmenin, çocukluk döneminin gelişim görevleri arasında olduğu bilinmektedir. Okul
öncesi dönem akranlarıyla yaşadığı yoğun ilişkiler çocuğa yeterli sosyal
uyumu gösterebilmesi, sosyal becerileri kazanabilmesi için birçok fırsat
sunmaktadır. Okul öncesi dönem akran ilişkilerinin temellerinin atıldığı bir
dönemdir.

• Çocuğunuzun hissetmesi ve emin olması gereken tek şey, sizin okula ve
öğretmenine güvendiğiniz, çocuğunuzun okulda sizsiz güvende ve mutlu
olduğunu bilmenizdir.
• Kararlı ve tutarlı olmaya dikkat edilmeli. Unutmayın ki anne- babanın
sabırla kararlı bir tutum sergilemesi uyum sürecini olumlu etkiler.
• Ortak Strateji : Yaşanılan zorlukları PDR birimi ile paylaşın bu zorlukları
nasıl çözüm üretebileceğimize birlikte karar verelim, tutum birliği içinde
olalım.
• Çocuğunuzu duygusal açıdan hazırlayın, neden okula gitmesi gerektiği ve
okulun ona neler kazandıracağı hakkında bilgi verin. Çocuğunuza okulda
neler yapılacağını anlatın (günlük akış, kahvaltı, oyun saati vb.)
• Örneğin: ”Arkadaşlarınla keyifli vakit geçireceksin, bu konuda sana
yardımcı olacak ve seni sevecek öğretmenlerin olacak” gzibi cümleler kurabilirsiniz.
• Normal bir gün gibi davranın, okulun ilk günü ebeveynler bazen çocuklardan daha telaşlı olabilir ve bunu çocuklarına yansıtabilirler. Ebeveynler
mümkün olduğunca bu durumu çocuğa yansıtmamalıdır.
• Çocuğunuza okula başlama sürecinde sorumluluklar verin, fırsatlar tanıyın
bu davranışlar çocuğunuzun kendine olan inancını artıracaktır. Örneğin çantasını hazırlama, suluğunu doldurma vb.
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OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARA YENİ HAYAT NASIL
BENİMSETİLMELİ ?
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınıyla beraber milyonlarca
insan yeni şartlara adapte olmak durumunda kaldı. Pandemi dönemi sonrası kontrollü normal yaşama geçişin başladığı bu süreçte bireyler yeni
şartlara uyum sağlamaya çalışırken, çocuklara yeni hayat nasıl
benimsetilmeli?.
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5 Yaş Sosyal Beceri Özellikleri
Çocuklar 4–5 yaşlarına geldiklerinde dış dünyayı anlamaya başlamaktadırlar. Bu yaş çocukları grup içinde plan yapma ve karar verme etkinlikleri
içinde rol almaktadırlar. 5–6 yaşlarına geldiklerinde ise; nasıl arkadaşlık
kuracakları ve bu arkadaşlıkları korumak için ne gibi görevlere sahip oldukları, hareketlerini nasıl ayarlamaları gerektiği konusunda düşünceler
geliştirebilmektedirler. Ayrıca kendi akranları ile etkileşimin yanı sıra
yetişkinlerle nasıl iletişim ve etkileşimde bulunacaklarını da öğrenmeye
başlamaktadırlar. Çocuklar sosyalleşme sürecinin bir parçası olarak 5
yaşlarında korku, mutluluk, şaşkınlık, kızgınlık, üzgün olma, memnun olma
gibi çok çeşitli duyguları ve davranışları da tanımaya başlamaktadırlar.
Beş–altı yaştan itibaren yakın akran ilişkilerinin ve gerçek arkadaşlıkların
örnekleri görülmeye başlanmaktadır. Beş yaştan sonra çocukların
anlaşmazlıklarını çözmek için sosyal davranışlar ve sözel tartışma gibi
farklı stratejiler de geliştirmeye başladıkları belirtilmektedir . Akranları ile
birlikte olmak bu yaş için son derece önemlidir. Grup oyunlarından
hoşlanırlar. Bu yaşta hem oyun süreleri uzar hem de grup sayısında artma
olur.

ÇOCUKLARINIZIN OKULA UYUMUNU KOLAYLAŞTIRMAK
İÇİN NELER YAPMALISINIZ?
Okulda yaşadıklarıyla ilgili onunla konuşunuz. Ancak okul çıkışı hem
fiziksel hem de duygusal olarak yorgun olabileceğini ve her şeyi anlatmak
istemeyeceğini unutmayınız.
Çocuğunuz eve geldiğinde “Sıkıldın mı?” “Korktun mu? “vb. ifadeleri kullanmayınız. Onun yerine “Okulda en çok neyi sevdin?” diye sorarsanız
okulda sevdiği şeylere odaklanacak ve onlar arasında seçim yapmaya
yönelecektir.
Evde çocuğunuza bir şey yaptırmak istediğinizde öğretmen ile koşullandırmayınız. (Yemek yemezsen öğretmenine söylerim vb.)
Çocuğunuzun okulda olacağı süre içinde onun yanında plan yapmayınız
bu onun okula adapte olmasını zorlaştırabilir.
Kendinizi korumacı değil, çocuğunuzun gelişimine destek ve yardımcı kişi

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE
YOĞUNLAŞILAN DAVRANIŞ BİÇİMLERİNİN BAZILARINI ŞU
ŞEKİLDE SIRALAYABİLİRİZ
Sessizce bir duruma odaklanmak
Okul öncesi çocuğunun dikkat süresi kısadır. Hikaye dinlemeyi, masada
oturarak resim yapmayı öğrenir.
Sıra beklemek, paylaşmak
Anaokuluna başlayana kadar evinde tüm oyuncaklarının sahibi olan
çocuk, okula başladığında oyuncak ve malzemeleri sıklıkla birçok çocuk
ile paylaşmak durumunda kalır. İlgi köşelerinde oynamak, bahçede kaydıraktan kaymak, salıncağa binmek vb. birçok durumda sırasını beklemek
zorundadır. Çocuğunuzun aileden sonra katılacağı ilk sosyal çevresi olan
okulda karşılaşacağı problem durumlarını en aza indirmek için paylaşma,
sıra bekleme gibi basit fakat önemli sosyal becerileri deneyimleyeceği
ortamlar yaratılır. Sizler de evde aile bireyleri ile birlikte sıralı kutu oyunları
oynarak, akşamüstü yürüyüş yaparak okula başlama öncesinde ihtiyaç
duyulan sosyal becerileri destekleyebilirsiniz.
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Otoriteyi Bilmek:
Okul öncesi öğrencileri bir yetişkin ya da akrandan bir şeyler öğrenebileceklerini, okuldaki yetişkinleri dinlemeyi ve saygılı olmayı öğrenir.
Sizler de bu beceriyi geliştirmek için çocuğunuzun gerek kendi yaşıtı,
gerek kendisinden büyük ve küçük çocuklar ile gerekse farklı yetişkinler
ile iletişim kuracakları ortamlar hazırlamalı evde her birey tarafından
uygulanacak ortak kurallar oluşturulmalısınız.
Dürtülerini kontrol edebilmek
Çocuklara kişisel alandan bahsetmek, birbirimize vurmak, tırmalamak,
itmek gibi davranışların hoş olmadığını öğretmektir.
Öz bakım desteklemek
Fermuar kapatma, el yıkama, tuvalet ihtiyacını kendi başına giderme,
ayakkabı giyme, sırt çantasını sırtına takma gibi öz yönetim ve öz bakım
becerilerine sahip olması önem taşımaktadır. Her fırsatta çocuğunuzun
bu becerileri geliştirebilmesi için ona fırsat verin. Çocuğunuzun kendi işini
kendi yapabilir duruma gelebilmesi için ona ayakkabısını, montunu
giydirmekten, onu kaşık ile beslemekten kaçının. Kendi ile ilgili
ihtiyaçlarını karşılama konusunda bağımsız davranması yönünde
çocuğunuzu teşvik edin. Çocuğunuz ayakkabısını giyinmeye çalışırken
sabırlı olun, bekleyin. Bilin ki bir sonraki sefer daha hızlı olacaktır. Küçük
çocukların bizim kendilerine tanıdığımız yapabilecekleri listesinden çok
daha fazla şeyi yapabileceklerini, birçok beceriye sahip olduklarını unutmayalım.
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OKUL ÖNCESİ 3-4-5 YAŞ GRUPLARIN SOSYAL BECERİ
ÖZELLİKLERİ
3 Yaş Sosyal Beceri Özellikleri
Üç yaşından itibaren çocuk artık sosyal kişiliğini kazanmaya başlar. Yaşıtlarıyla oynamaktan hoşlanır. Oyun sırasında anlaşmazlıklar yaşanmaktadır.
Bu yaştaki çocuklar için en önemli şey paylaşmasını öğrenmektir. Bunun
yolu oyuncaklarını paylaşmaktan geçer
Küçük grup oyunlarında sırasını bekleme, oyuncaklarını paylaşma
davranışları gözlenir. Benmerkezci yapısı önceki yıla göre daha ılımlı bir
hale gelmiştir. Akranlarının oluşturduğu küçük gruplarda çok kısa süreli
olmak kaydıyla birlikte oynar. Kendiliğinden olmasa da bir yetişkinin
desteği ile oyuncaklarını paylaşabilir, sırasını bekleme gibi yaşamının ilk
yılında gözlemlenen temel sosyal becerileri sergileyebilir. Ailesi içinde
geçerli olan bazı kuralları, bu dönemde gözlenmeye başlanan akran taklit
etme davranışıyla birlikte yavaş yavaş paylaşmayı, isteklerinin gerçekleşmesi için sabırlı olmayı öğrenmeye başlar.

4 Yaş Sosyal Beceri Özellikleri
Çocukların benmerkezci davranışlarında azalma görülür. 4 yaş çocuğu
artık diğer çocuklarla birlikte olmaktan daha fazla zevk almaya baslar.
Akranlarıyla birlikte oynamaları daha fazladır, ancak henüz gruplar
oluşmaz. Oyunları 3 yaşta olduğundan daha uzun sürelidir. 4 yaş çocuğu
genelde oyuncaklarını paylaşır, sırasını bekler, oyunun kurallarını anlamaya
baslar ve kurallara uyar. sosyal beceriler de gelişmeye baslar. İşbirliği becerisi ya da davranışların, diğer kişilere ve hedefe uygun şekilde sergilenmesi
de yine 4 yaş civarında başlar. bu dönemdeki çocuklar; birbirlerini dinleme,
empati kurma davranışları gösterebilmektedirler. Kız çocuklarının
arkadaşlık konusundaki seçimleri birebir ilişkiden yanayken, erkek çocuklarının seçimi daha kalabalık topluluklardan yanadır.
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