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Okul öncesi, çocukların okula uyum 
sürecinin ya"andı#ı ilk dönemdir. Bu ilk 
deneyim hem okul öncesi e#itim süreci-
ni hem de ilkö#retim dönemini etkisi 
altına alabilmektedir. Okula uyumun 
sa#lanmasında sosyal beceriler gibi 
farklı unsurlara ihtiyaç vardır. Okulun 
ba"lamasıyla birlikte akranlarının 
ya"amlarındaki önemi artmaktadır. Okul 
öncesi çocukların kurdukları 
arkada"lıklar sayesinde  aile biriminin 
ötesinde ufku geni"ler, çocuklar dı" 
dünyaya ili"kin deneyim kazanmaya 
ba"lar. Okul ça#ında kurallar sosyal roller giderek önemli hale gelmekte-
dir. Okul öncesi e#itim i"birli#i ba"ta olmak üzere tüm sosyal becerileri 
geli"tirmede ve çocukların sosyal ili"kilerini zenginle"tirmesine büyük 
katkı sa#lamaktadır. Çocuklar kadar aileler de  bu süreci farklı
dü"ünceler ve duygular ya"amaktadırlar. 
OKUL ÖNCES! E"!T!M!N ÇOCUKLARA KAZANDIRDIKLARI;
    Çocu#un geli"imsel özelliklerine uygun oyunları kavraması
    Ba"arılı sosyal ili"kiler kuran bireyler olması
    Olumlu sosyal davranı"lar sergilemesi
    Yardımla"ma bilincinin olu"ması
    Sosyal etkinlikler ile cinsiyet farklılıkları meydana gelmesi

Akranlarla ili#ki beceriler
Arkada"larını takdir etme, 
arkada"larının duygularına duyarlı 
olma, gerekti#inde arkada"larından 
yardım isteme vb.

Atılganlık becerileri
Ba"kalarıyla konu"mak için 
giri"imde bulunmak,
duygularını ifade etme, oyun
oynamak için arkada"larını 
davet etme vb. 

Ara#tırmak ve ke#fetmek
Okul öncesi ö#renciler do#al 
bilim adamlarıdır. Elle yapılan 
ve kendilerinin yönettikleri pek 
çok deney yapabilme fırsat 
edinip çevresini tanıması.

Akademik beceriler
Ba#ımsız olarak çalı"ma, ihtiyaç 
duydu#unda uygun biçimde yardım 
isteme, yönergeleri dinleme vb. 

Uyma becerileri
Materyalleri payla"ma, sorumluluk-
larını yerine getirme vb. 

Ebeveynler okul ile i" birli#i halinde 
gitmeli.
• Ebeveynler model olmalı
• Okulda ve evde uyulması gereken kural-
lar çocu#a ayrıntıları ile anlatılmalı
•Duygu ve dü"üncelerin payla"ılabilece#i 
uygun ortamlar yaratılmalı 

Ki!isel E!yaların Payla!ımı:
Anne-babalar, küçük ya" grubu çocuklara; el yıkama, di" fırçalama, beden 
temizli#i gibi öz-bakım becerilerini ö#retmek için krizi bir fırsata çevirebilir.
• Çocukların korku ve üzüntü gibi rahatsız edici duyguları göstermesini 
sa#layacak olumlu yöntemler bulmasına yardımcı olun. Her çocu#un duygu-
larını gösterme "ekli farklıdır. Bazen oyun oynama ve resim çizme gibi 
yaratıcı aktiviteler bu süreci kolayla"tırabilir. Çocuklar, rahatsız edici duygu-
ları güvenli ve destekleyici bir ortamda göstermeleri ve anlatmaları duru-
munda rahatlayabilir.

Ba" edemedi#iniz ya da erken ke"fetti#inizi dü"ündü#ünüz bir durumun 
olu"ması halinde, sınıf ö#retmeni ve PDR Birimi ile en kısa zamanda ileti"ime 
geçilmelidir.

Çocuklarınızı yüreklendirmek sizlerin ve bizim en önemli önceli#imizdir.
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ÇOCUKLARIN OKULA UYUMUNU KOLAYLA$TIRMAK !Ç!N
ANNE- BABALARA ÖNER!LER

Dönemin ba"ladı#ı ilk gün her zaman a#layarak ebeveyninden ayrılmak 
istemeyen birkaç çocuk olur, bu durum kaygılanmayı gerektirmeyen çok 
normal bir tepkidir. Böyle bir durumda ebeveynin yapması gereken çocu#a 
kar"ı sakin, net bir tavırla gerekli güveni verebilmektir.
Ebeveynden ayrılabilmek: Çocukların ço#u okulun ilk günlerinde aileden 
ayrılma kaygısını ya"ayabilir. !lk günlerde yeni bir ortamı ke"fetmenin 
verdi#i heyecan ile ayrılık sürecini fark etmeyen çocuklar, birkaç hafta sonra 
da davranı" de#i"ikli#i gösterip okula gitmemek için direnebilirler. Bu 
süreçte çocuklarınıza güven vermek en önemlisidir.

• Çocu#u okul açılmadan önce bu süreç hakkında bilgilendirmek, ö#retme-
ni ile tanı"maya çocuk ile birlikte gitmek, çocu#u okul fikrine alı"tırır.

• Çocu#unuzun hissetmesi ve emin olması gereken tek "ey, sizin okula ve 
ö#retmenine güvendi#iniz, çocu#unuzun okulda sizsiz güvende ve mutlu 
oldu#unu bilmenizdir.

• Kararlı ve tutarlı olmaya dikkat edilmeli. Unutmayın ki anne- babanın 
sabırla kararlı bir tutum sergilemesi uyum sürecini olumlu etkiler. 

• Ortak Strateji : Ya"anılan zorlukları PDR birimi ile payla"ın bu zorlukları 
nasıl çözüm üretebilece#imize birlikte karar verelim, tutum birli#i içinde 
olalım.
 
• Çocu#unuzu duygusal açıdan hazırlayın, neden okula gitmesi gerekti#i ve 
okulun ona neler kazandıraca#ı hakkında bilgi verin. Çocu#unuza okulda 
neler yapılaca#ını anlatın (günlük akı", kahvaltı, oyun saati vb.)

• Örne#in: ”Arkada"larınla keyifli vakit geçireceksin, bu konuda sana 
yardımcı olacak ve seni sevecek ö#retmenlerin olacak” gzibi cümleler kura-
bilirsiniz.

• Normal bir gün gibi davranın, okulun ilk günü ebeveynler bazen çocuk-
lardan daha tela"lı olabilir ve bunu çocuklarına yansıtabilirler. Ebeveynler 
mümkün oldu#unca bu durumu çocu#a yansıtmamalıdır.

• Çocu#unuza okula ba"lama sürecinde sorumluluklar verin, fırsatlar tanıyın 
bu davranı"lar çocu#unuzun kendine olan inancını artıracaktır. Örne#in çan-
tasını hazırlama, sulu#unu doldurma vb.

Çocuklar, hayatlarının ilk yılında, akran grubu aracılı#ıyla sosyal ili"ki konu-
sunda önemli deneyimler edinmektedirler. Anne-baba dı"ında ba"ka  
bireylerden  de  sosyal  açıdan  bazı  beklentiler  içine girebilmenin, çocuk-
luk  döneminin  geli"im  görevleri  arasında  oldu#u bilinmektedir. Okul 
öncesi dönem akranlarıyla ya"adı#ı yo#un ili"kiler çocu#a yeterli sosyal 
uyumu gösterebilmesi, sosyal becerileri kazanabilmesi için birçok fırsat 
sunmaktadır. Okul öncesi dönem akran ili"kilerinin temellerinin atıldı#ı bir 
dönemdir.

OKUL ÖNCES! YA$  GRUBU ÇOCUKLARIN SOSYAL
BECER!LER!N!N OYUN ARKADA$I TERC!HLER!

ÜZER!NDEK! ETK!S!

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınıyla beraber milyonlarca 
insan yeni "artlara adapte olmak durumunda kaldı. Pandemi dönemi son-
rası kontrollü normal ya"ama geçi"in ba"ladı#ı bu süreçte bireyler yeni 
"artlara uyum sa#lamaya çalı"ırken, çocuklara yeni hayat nasıl
benimsetilmeli?.

OKUL ÖNCES! ÇOCUKLARA YEN! HAYAT NASIL
BEN!MSET!LMEL! ?
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ÇOCUKLARINIZIN OKULA UYUMUNU KOLAYLA$TIRMAK
!Ç!N NELER YAPMALISINIZ?

 Okulda ya"adıklarıyla ilgili onunla konu"unuz. Ancak okul çıkı"ı hem 
fiziksel hem de duygusal olarak yorgun olabilece#ini ve her "eyi anlatmak 
istemeyece#ini unutmayınız.

 Çocu#unuz eve geldi#inde “Sıkıldın mı?” “Korktun mu? “vb. ifadeleri kull-
anmayınız. Onun yerine “Okulda en çok neyi sevdin?” diye sorarsanız 
okulda sevdi#i "eylere odaklanacak ve onlar arasında seçim yapmaya 
yönelecektir.
Evde çocu#unuza bir "ey yaptırmak istedi#inizde ö#retmen ile ko"ullandır-
mayınız. (Yemek yemezsen ö#retmenine söylerim vb.)

 Çocu#unuzun okulda olaca#ı süre içinde onun yanında plan yapmayınız 
bu onun okula adapte olmasını zorla"tırabilir.

 Kendinizi korumacı de#il, çocu#unuzun geli"imine destek ve yardımcı ki"i 

OKUL ÖNCES" DÖNEM Ö$RENC"LER" ÜZER"NE 
YO$UNLA#ILAN DAVRANI# B"Ç"MLER"N"N BAZILARINI #U 

#EK"LDE SIRALAYAB"L"R"Z

Sessizce bir duruma odaklanmak

Okul öncesi çocu#unun dikkat süresi kısadır. Hikaye dinlemeyi, masada 
oturarak resim yapmayı ö#renir.

Sıra beklemek, payla!mak

Anaokuluna ba"layana kadar evinde tüm oyuncaklarının sahibi olan 
çocuk, okula ba"ladı#ında oyuncak ve malzemeleri sıklıkla birçok çocuk 
ile payla"mak durumunda kalır. !lgi kö"elerinde oynamak, bahçede kay-
dıraktan kaymak, salınca#a binmek vb. birçok durumda sırasını beklemek 
zorundadır. Çocu#unuzun aileden sonra katılaca#ı ilk sosyal çevresi olan 
okulda kar"ıla"aca#ı problem durumlarını en aza indirmek için payla"ma, 
sıra bekleme gibi basit fakat önemli sosyal becerileri deneyimleyece#i 
ortamlar yaratılır. Sizler de evde aile bireyleri ile birlikte sıralı kutu oyunları 
oynarak, ak"amüstü yürüyü" yaparak okula ba"lama öncesinde ihtiyaç 
duyulan sosyal becerileri destekleyebilirsiniz.

5 Ya# Sosyal Beceri Özellikleri
Çocuklar 4–5 ya"larına geldiklerinde dı" dünyayı anlamaya ba"lamaktadır-
lar. Bu ya" çocukları grup içinde plan yapma ve karar verme etkinlikleri 
içinde rol almaktadırlar. 5–6 ya"larına geldiklerinde ise; nasıl arkada"lık 
kuracakları ve bu arkada"lıkları korumak için ne gibi görevlere sahip olduk-
ları, hareketlerini nasıl ayarlamaları gerekti#i konusunda dü"ünceler 
geli"tirebilmektedirler. Ayrıca kendi akranları ile etkile"imin yanı sıra 
yeti"kinlerle nasıl ileti"im ve etkile"imde bulunacaklarını da ö#renmeye 
ba"lamaktadırlar. Çocuklar sosyalle"me sürecinin bir parçası olarak 5 
ya"larında korku, mutluluk, "a"kınlık, kızgınlık, üzgün olma, memnun olma 
gibi çok çe"itli duyguları ve davranı"ları da tanımaya ba"lamaktadırlar. 
Be"–altı ya"tan itibaren yakın akran ili"kilerinin ve gerçek arkada"lıkların 
örnekleri görülmeye ba"lanmaktadır. Be" ya"tan sonra çocukların 
anla"mazlıklarını çözmek için sosyal davranı"lar ve sözel tartı"ma gibi 
farklı stratejiler de geli"tirmeye ba"ladıkları belirtilmektedir . Akranları ile 
birlikte olmak bu ya" için son derece önemlidir. Grup oyunlarından 
ho"lanırlar. Bu ya"ta hem oyun süreleri uzar hem de grup sayısında artma 
olur. 
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Otoriteyi Bilmek: 

Okul öncesi ö#rencileri bir yeti"kin ya da akrandan bir "eyler ö#renebi-
leceklerini, okuldaki yeti"kinleri dinlemeyi ve saygılı olmayı ö#renir. 
Sizler de bu beceriyi geli"tirmek için çocu#unuzun gerek kendi ya"ıtı, 
gerek kendisinden büyük ve küçük çocuklar ile gerekse farklı yeti"kinler 
ile ileti"im kuracakları ortamlar hazırlamalı evde her birey tarafından 
uygulanacak ortak kurallar olu"turulmalısınız.

Dürtülerini kontrol edebilmek 

Çocuklara ki"isel alandan bahsetmek, birbirimize vurmak, tırmalamak, 
itmek gibi davranı"ların ho" olmadı#ını ö#retmektir.

Öz bakım desteklemek

Fermuar kapatma, el yıkama, tuvalet ihtiyacını kendi ba"ına giderme, 
ayakkabı giyme, sırt çantasını sırtına takma gibi öz yönetim ve öz bakım 
becerilerine sahip olması önem ta"ımaktadır. Her fırsatta çocu#unuzun 
bu becerileri geli"tirebilmesi için ona fırsat verin. Çocu#unuzun kendi i"ini 
kendi yapabilir duruma gelebilmesi için ona ayakkabısını, montunu 
giydirmekten, onu ka"ık ile beslemekten kaçının. Kendi ile ilgili 
ihtiyaçlarını kar"ılama konusunda ba#ımsız davranması yönünde 
çocu#unuzu te"vik edin. Çocu#unuz ayakkabısını giyinmeye çalı"ırken 
sabırlı olun, bekleyin. Bilin ki bir sonraki sefer daha hızlı olacaktır. Küçük 
çocukların bizim kendilerine tanıdı#ımız yapabilecekleri listesinden çok 
daha fazla "eyi yapabileceklerini, birçok beceriye sahip olduklarını unut-
mayalım.

OKUL ÖNCES! 3-4-5 YA$ GRUPLARIN SOSYAL BECER!
ÖZELL!KLER!

3 Ya# Sosyal Beceri Özellikleri
Üç ya"ından itibaren çocuk artık sosyal ki"ili#ini kazanmaya ba"lar. Ya"ıt-
larıyla oynamaktan ho"lanır. Oyun sırasında anla"mazlıklar ya"anmaktadır. 
Bu ya"taki çocuklar için en önemli "ey payla"masını ö#renmektir. Bunun 
yolu oyuncaklarını payla"maktan geçer 
Küçük grup oyunlarında sırasını bekleme, oyuncaklarını payla"ma 
davranı"ları gözlenir. Benmerkezci yapısı önceki yıla göre daha ılımlı bir 
hale gelmi"tir. Akranlarının olu"turdu#u küçük gruplarda çok kısa süreli 
olmak kaydıyla birlikte oynar. Kendili#inden olmasa da bir yeti"kinin 
deste#i ile oyuncaklarını payla"abilir, sırasını bekleme gibi ya"amının ilk 
yılında gözlemlenen temel sosyal becerileri sergileyebilir. Ailesi içinde 
geçerli olan bazı kuralları, bu dönemde gözlenmeye ba"lanan akran taklit 
etme davranı"ıyla birlikte yava" yava" payla"mayı, isteklerinin gerçekle"-
mesi için sabırlı olmayı ö#renmeye ba"lar.

4  Ya# Sosyal Beceri Özellikleri 
Çocukların benmerkezci davranı"larında azalma görülür. 4 ya" çocu#u 
artık di#er çocuklarla birlikte olmaktan daha fazla zevk almaya baslar. 
Akranlarıyla birlikte oynamaları daha fazladır, ancak henüz gruplar 
olu"maz. Oyunları 3 ya"ta oldu#undan daha uzun sürelidir. 4 ya" çocu#u 
genelde oyuncaklarını payla"ır, sırasını bekler, oyunun kurallarını anlamaya 
baslar ve kurallara uyar. sosyal beceriler de geli"meye baslar. !"birli#i bece-
risi ya da davranı"ların, di#er ki"ilere ve hedefe uygun "ekilde sergilenmesi 
de yine 4 ya" civarında ba"lar. bu dönemdeki çocuklar; birbirlerini dinleme, 
empati kurma davranı"ları gösterebilmektedirler. Kız çocuklarının 
arkada"lık konusundaki seçimleri birebir ili"kiden yanayken, erkek çocuk-
larının seçimi daha kalabalık topluluklardan yanadır.
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