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Kültür Bakanlığı, Talim ve Terbiye Dairesi tarafından KKTC ilkokul ve ortaokullarında 2016-2017 öğretim yılından 

itibaren kullanılması uygun bulunmuştur. 
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GEREKÇE 

Çocukların gelişiminde ve sosyalleşmesinde Okul Öncesi Eğitimin artan önemi özellikle gelişmiş 

ülkeler ve bilim dünyası tarafından kabul edilen bir gerçektir. Bir  insanın zihinsel kapasitesinin yüzde 

sekseni altı yaşından önce oluşmaktadır. Bu nedenle çocukların gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını 

ve yeteneklerini göz önüne alan; sağlıklı bir biçimde fiziksel, duygusal, sosyal ve zihinsel yönden 

gelişimlerini destekleyen eğitim ortamlarının sağlanması önemlidir. Gelişmiş ülkeler okul öncesi döneme  

ilişkin eğitim programlarını uzun vadeli ekonomik kalkınma stratejilerinin önemli bir parçası olarak 

görmektedir.  

Bu gerekçelerden hareketle; ülke gerçekleriyle tutarlı, 21. yüzyıl çocuğunun ihtiyaç ve 

gereksinimlerini dikkate alan, ebeveyin ve eğitimcilerin etkin olduğu ve öğrenciyi merkeze alan, 

toplumun gereksinimlerini önemseyen, her çocuğun bireysel potansiyelini en üst düzeyde açığa çıkaran 

bir okul öncesi programına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle, farklı gelişen çocuklar ile  sosyal 

dezavantajlı ve farklı etnik kökendeki çocukların öznel gereksinimlerine duyarlı , okul öncesi eğitimden 

faydalanan çocuk sayısını ve niteliğini artıracak özellikte kaliteli ve çağdaş bir okul öncesi programı 

geliştirme gereği doğmuştur.  

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMININ AMACI 

Okul Öncesi Eğitim Programının amacı; 

1. 3-6 yaş çocuğunun gelişimini bütüncül olarak destekleyen, 

2. Öğrenmeye karşı meraklı, sorgulayıcı ve eleştirel düşünen, yeni ve alışılmadık durumlarla 

başedebilen- problem çözme becerisine sahip, 

3. Kendini ifade edebilen ve Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanmaya,  

4. Fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan sağlıklı bir yaşam sürdürmeye,  

5. Etkili iletişim becerilerini kazanmaya,  

6. İçinde yaşadığı doğal, sosyal ve tarihsel çevreye karşı duyarlılık göstermeye, 

7. Kendisi ve çevresi ile ilgili sorumluluklarının bilincinde olmaya,  

8. İnsan ilişkilerinde adil ve ayrımcılıktan uzak yaklaşımlara,   

9. Yaşadığı kültüre ilişkin değerlere yönelik farkındalık geliştirmiş öğrenciler yetiştirmektir. 
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PROGRAM ÇIKTILARI 

1. Kendine, ailesine  ve yaşadığı doğal çevresine karşı sorumluluklarını bilir ve uygun davranışlar 

gösterir.  

2. Fiziksel ve ruhsal sağlığı ile ilgili doğru alışkanlıklar geliştirir ve tehlikelerden korunmanın 

önemini kavrar.  

3. Tüm duyularını kullanarak dünyayı aktif bir şekilde keşfeder.  

4. Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.  

5. Duygu ve düşüncelerini farklı iletişim yolları ve araçları kullanarak ifade eder. 

6.  Etkin dinleme ve etkili iletişim yöntemleri kullanarak karşısındakilerin duygu ve düşüncelerini 

anlar. 

7. Yakın ve uzak çevresi ile ilgili kurallara uyarak günlük yaşam rutinlerini yerine getirir.  

8. Karşılaştığı sorunlarla başa çıkmada yeterliliklerini bilir ve uygun başa çıkma davranışlarını 

gösterir.  

9. Kendisi ve başkaları ile olan ilişkilerde adaletli ve adil davranmaya özen gösterir. 

10. Bireysel özelliklerinin farkına vararak cinsiyet, etnik köken, inanç ve bedensel yapı vb.ye 

dayalı ayrımcı davranışlar göstermekten kaçınır.  

11. İçinde yaşadığı kültürü ve farklı kültürleri tanır, saygı gösterir ve kendi kültürüne ait 

değerlerle ilişkili farkındalık geliştirir.  

12. Gelişen teknoloji ve bilişim araç gereçlerinden yararlanarak öğrenmesi ile ilgili 

sorumluluğunu benimser. 

İÇERİK 

Okul öncesi eğitim programının temel özelliği çocuğun gelişimsel gereksinimlerini dikkate alan 

çocuk merkezli, esnek bir program olmasıdır. Bu programda, okul öncesi eğitim uygulamalarında 

benimsenen eklektik, sarmal, bütüncül, gelişimsel, çocuğu merkeze alan genel anlayış doğrultusunda 

aktif öğretme ve öğrenme yaklaşımları temel alınmıştır. 

Okul öncesi eğitim programı bütüncül gelişimi dikkate alır; bundan dolayı kişisel, sosyal ve 

duygusal gelişim, matematik ve mantıksal düşünme, fen doğa ve çevresel farkındalık, yaratıcı ve estetik 

gelişim , sağlık – fiziksel gelişim ve iletişim dil okuma - yazmaya hazırlık öğrenme alanlarının geliştirilmesi 

amaçlanmaktadır.  

Bu çerçevede 3 – 6 yaş çocuğunun ilgi ve gereksinimleri ile içinde yaşadıkları çevresel koşullar 

dikkate alınarak; ben ve ailem, beden, ruh sağlığı ve tehlikelerden korunma, duyularını kullanarak 

öğrenme, kendini ifade etme, içinde yaşadığı kültür ve farklı kültürlere saygı gösterme, adil ve adaletli 
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olma, yakın ve uzak çevresi ile ilgili kurallara uyma, yeni yaşantılarla başa çıkma, bireysel farklılıkları 

farkına varma ve gelişen teknoloji ve bilimsel araç gereçlerinden yaşına uygun olarak faydalanmaya ilişkin 

bilgi, beceri tutum ve davranış geliştirilmesi beklenmektedir. 

        

OKUL ÖNCESİ PROGRAMININ ÖZELLİKLERİ 

Okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel özellikleri nedeniyle okul öncesi programın kendine 

özgü nitelikleri konusunda  daha detaylı bilgi verilmesine gerek duyulmuştur. Aşağıda programın 

özellikleri özetlenmiştir. 

 Program çocuğun, fiziksel çevresi ve ailesindeki değişen özelliklere göre uyarlanmaya ve 

bireyselleştirilmeye uygun ve esnek bir yapıdadır. Okul öncesi dönemde çocukların hızlı gelişim ve 

değişim içinde olmaları ve öğrenmenin birikimli bir süreç gerektirmesi nedeniyle program  sarmal bir 

yapıdadır.  

Programın geliştirilmesi ve uygulanmasında, tek bir öğrenme ve öğretim yöntemine bağlı 

kalmayıp;  proje tabanlı öğrenme, yaparak yaşayarak öğrenme ,oyun temelli öğrenme, işbirlikli öğrenme 

ve çocuktan çocuğa (akran) öğrenme vb. çok çeşitli  yaklaşımları içinde barındıran, oyun temelli ve 

eklektik bir eğitim programı oluşturulmuştur.   

Program 3-6 yaş çocuğunun gelişim özelliklerinden yola çıkılarak (EK1), tüm gelişim alanlarını 

bütüncül  ve dengeli biçimde destekleyecek ve bireysel farklılıklara uygun biçimde gelişimsel 

gereksinimlerini karşılayacak yapıda tasarlanmıştır. Eğitim programında çocukların günlük yaşam 

deneyimlerinden yararlanılarak zengin ve çok yönlü bir öğrenme ortamında çocukların  etkinliklere aktif 

katılımı, yapacakları  etkinlikler ve oynayacakları  materyalleri özgür biçimde seçmeleri, öğrendiklerini 

farklı durumlara transfer ederek yeni ve farklı yaşantılara uyum sağlayabilmeleri özendirilir. Çocukların 

çok kültürlü bir ortamda, insanlar arasında fiziksel, cinsiyete, din, dil, etnik kimlik vb. dayalı farklılıklara 

duyarlı ve ayırımcılıktan uzak bir anlayışla yaşama becerilerinin geliştirilmesi, içinde yaşadıkları fiziksel ve 

sosyal çevreye duyarlı ve sorumlu davranışlar kazanabilmeleri için programda değerler eğitimine özellikle 

önem verilmiştir.  
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Program, özel gereksinimli çocukların gereksinimlerini de dikkate alarak, bütün çocuklara 

öğrenme ve ilkokula hazırlık konusunda eşit fırsat sunmayı hedefler. 

Aile eğitimi ve katılımı, okul ve ev arasındaki devamlılığı destekleyerek kazanılan bilgi, beceri ve 

tutumların kalıcılığını sağlayan en önemli etkendir.Eğitim sürecine çocukla birlikte ailenin de etkin 

katılımının sağlanması önemlidir. Öğretmenlerin, rehber öğretmenlerle iş birliği içinde çalışması, 

çocukların gelişimlerinin desteklenmesi ve ekip çalışmasının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi açısından 

zorunludur.  

Çocukların gelişimi ve okul öncesi programı; düzenli aralıklarla yapılacak anekdot gözlem, gelişim 

değerlendirme ölçütlerinin uygulanması, çocukların bireysel gelişim profillerinin oluşturularak  gelişim 

raporları yoluyla değerlendirilecektir. 

Programda çocukların gelişim özellikleri de göz önünde bulundurularak 6 Öğrenme Alanı temel 

alınmıştır.  

ÖĞRENME ALANLARI (ÖA) 
 

1. Sağlık ve Fiziksel Gelişim (ÖA1) 

2. Dil, İletişim ve Okum -Yazmaya Hazırlık (ÖA2) 

3. Matematik ve Mantıksal Düşünme (ÖA3) 

4. Fen, Doğa ve Çevresel Farkındalık (ÖA4) 

5. Kişisel, Sosyal ve Duygusal Gelişim (ÖA5) 

6. Yaratıcı ve Estetik Gelişim  (ÖA6) 
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1- SAĞLIK VE FİZİKSEL GELİŞİM 

Çocuklar aktif bireylerdir ve hareket onların yaşamının merkezidir. Çeşitli etkinlikler içinde 

bedeninin değişimini izleyen, bedenin sağlığına yönelik sorumluluklarını kavrayan ve sağlıklı yaşam 

alışkanlıkları kazanan çocuk, yaşam boyu sağlıklı olma bilinci geliştirir. Yeterlilikleri ve sınırlılıkları ile baş 

etmeyi öğrenerek olumlu bir beden algısı kazanır.  

Fiziksel olarak sağlıklı olma ve doğru sağlık alışkanlıkları kazanma sağlıklı büyüme için temel iki 

koşuldur. Çocuklar, fiziksel ve zihinsel gelişim gereksinimleri doğrultusunda düzenlenmiş etkinliklere aktif 

biçimde katılarak ve günlük yaşam deneyimleri içinde sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemini kavrayıp bu 

alışkanlıkları gerçekleştirerek sağlıklı büyürler. Bedenlerini tehlikelerden korumayı öğrenir, sağlıklarını 

koruma ile ilgili sorumluluklarını kavrarlar. 

Duyusal deneyimler, çocukların kendileri ile çevre arasındaki ilişkiyi kavramalarını sağlar. Duyuları 

yoluyla çevresi ile ilişki kurar ve çevrelerini anlamlandırırlar. Gelişimlerine uygun biçimde planlanan 

aktiviteler, çocukların ince ve kaba motor gelişimlerini destekler, dikkat ve gözlem yeteneklerini geliştirir. 

Fiziksel etkinlikler yoluyla çocuklar bedenlerinin yeterliliklerini sınar, mekan içinde bedeninin konumunu 

kavrar, mekan algısı oluşturur. Fiziksel etkinlikler yoluyla bedenin sınırlarını tanımak, sınırlıklarını 

kabullenmek çocuklarda öz-güven gelişimini destekler. Yaşamlarının merkezlerinde hareket ve oyun 

olması nedeniyle çocuklar fiziksel etkinlikler yoluyla gelişir ve öğrenirler.  

Fiziksel etkinlikler çocukların bedensel açıdan formda olmalarını ve olumlu bir beden imgesi 

kazanmalarını sağlar, sebat ve iradelerini geliştirir, kendinin ve başkalarının bedenine ilişkin 

sorumluluklarını kavramalarını kolaylaştırır ve duygularını kontrol etmeyi öğretir. Açık havada 

gerçekleştirilen etkinlikler, çocukların doğaya uyum sağlamalarına yardımcı olur. Kurallı oyunlar ve grup 

oyunlarında; kural bilgisi gelişir, adil oynamayı öğrenirler ve sonuç olarak akranları ile olumlu ilişki 

kurmalarını sağlayıcı beceriler kazanırlar.  

Bu alan çocukların; hayat boyu sağlıklı yaşama, fiziksel esneklik ve motor gelişimine temel 

sağlamaktadır. Çocuklar bu öğrenme alanında, fiziksel etkinlikler ve oyunlar yoluyla; bedenini tanır, iyi 

alışkanlıklar (sağlıklı beslenme, hastalıklardan korunma, egzersiz, hijyen, dinlenme vb.) edinerek sağlığını 

ve kendini korumaya yönelik beceriler geliştirir.  
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2- DİL,  İLETİŞİM VE OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK ÖĞRENME ALANI 

Çocuklar doğuştan dili anlamaya ve üretmeye yönelik bir yeterlik ile dünyaya gelirler. Konuşma 

dilini kullanmayı öğrenmeden önce bedenleri yoluyla, jest ve mimikleri ile anne-babaları ve bakıcıları ile 

iletişim kurarlar. Dil gelişimi ile düşünce becerisinin gelişimi arasında yakın ilişki vardır ve bu açıdan erken 

çocukluk dönemi kritik öneme sahiptir. Yaşamın ilk yıllarından başlayarak çocukların dil edinimi ve dili 

deneyimlerini yansıtmada kullanım biçimleri öğrenme ve bilişsel gelişim açısından çok önemlidir, çünkü 

tüm öğrenmelerin temelinde dil bulunmaktadır. Dili etkili biçimde kullanma yoluyla çocuklar daha kolay 

öğrenir ve düşünürler.  

Çocuklar kendileri için anlamlı durumlarda ve yaparak-yaşayarak daha kolay ve kalıcı öğrenirler. 

Bu nedenle dil ediniminin, çocuğun doğal yaşam ortamlarında ve günlük yaşam deneyimleri yoluyla 

desteklenmesi önerilmektedir. Çeşitli etkinlikler yoluyla, sözel (dinleme/konuşma) ve yazılı (okuma-

yazma) dili kullanma becerilerinin geliştirilmesi ve zenginleştirilmesi gerekmektedir. Bu dönemde, 

konuşma dilini zenginleştirici ve özendirici fırsatların sunulması, duygu ve düşüncelerini dilin yanı sıra 

farklı ifade biçimleri ile de (örn: beden dili, yaratıcı dans, hareket, müzik vb.) kullanmaya özendirilmesi, 

farklı diller ve kültürlere ilişkin farkındalık oluşturulması yoluyla çocukların dili bir iletişim ve öğrenme 

aracı olarak kullanma yeterlikleri gelişir. 

Çocuklara gelişimsel gereksinimleri doğrultusunda anlamlı bir dil öğrenme çevresi oluşturulması, 

çocukların dil edinimine ilişkin dört temel yeterliği - dinleme, konuşma, okuma ve yazma - kendi 

deneyimleri yoluyla kazanmaları için zengin fırsatlar sunar. Çocuklar okuma ve yazma yeterliğine 

ulaşmadan önce dinleme ve konuşma yeterliğini kazanmak zorundadır. Bu nedenle, dili kendini ifade 

etme ve diğerlerinin gereksinimlerini anlamada bir araç olarak göreceği, dili kurallarına uygun biçimde 

kullanma çabası içinde olacağı bir öğrenme ortamının oluşturulması çocukların dil gelişimlerini 

desteklemek açısından önemlidir. Bu nedenle çocuğun bütüncül gelişimini desteklemek, özellikle de 

bilişsel gelişimi hızlandırmak açısından dil, iletişim ve okuma-yazmaya hazırlık alanı önem taşımaktadır. 

Çocuklar bu öğrenme alanında çeşitli etkinlikler yoluyla, sözel (dinleme/konuşma) ve yazılı 

(okuma-yazma) dili kullanma becerilerini geliştirir ve zenginleştirirler. 
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3- MATEMATİK VE MANTIKSAL DÜŞÜNME ÖĞRENME ALANI 

Matematik çocukların dünyayı anlamlandırmasını sağlar, rasyonel ve mantıksal düşüncelerinin 

gelişmesini destekler. Matematik bilgisini ve mantıksal düşünmeyi günlük yaşam deneyimlerine 

uyarlamaları için çocuklara fırsat tanınması önemlidir.  

Mantıksal düşünme, bir problem veya durum hakkında sebep-sonuç ilişkileri kurarak mantıklı 

kararlar vermeyi ve bir sonuca varmayı gerektirir. Mantıksal düşünme yeterliği gelişen birey, çevresindeki 

problemleri sezer, nedenler ve sonuçlar arasında bağlantılar kurar, onları zincirleme biçimde düzene 

koyarak sonuca ulaşır. Çocuklara mantıksal düşünme becerisini erken yaşlardan başlayarak kazandırmak 

problem çözme becerilerinin gelişimi açısından önem taşımaktadır.  

Günlük yaşam içinde çocuklar temel matematiksel kavramları anlamlandırıp öğrenebilecekleri, 

çevrelerindeki olaylarla ilgili mantıksal çıkarımlarda bulunabilecekleri çeşitli deneyimler yaşarlar. Bu yolla 

çocuklar çeşitli kavramlara ilişkin bilgilerini günlük yaşamda karşılaştıkları problemlerde kullanmayı 

öğrenir, yaparak-yaşayarak ve oyun ortamı içinde mantıksal düşünmeye yönelik yeterlilikleri gelişir. 

Matematik kavramlarını çeşitli etkinlikler içinde ve oyun yoluyla kavrayan çocuklar, matematiği 

öğrenmek için gerekli iletişim yeterliğini ve düşünme becerilerini kazanırlar, matematiği öğrenmeye ve 

karşılaştıkları problemlere mantıksal çözümler üretmeye yönelik olumlu tutum geliştirirler. 

Bu alanda çocuklar; matematik ve mantıksal düşünme becerilerini önceki deneyimlerinden 

yararlanarak fiziksel-sosyal çevreleri ile aktif biçimde etkileşime girerek geliştirirler.  

4- FEN,  DOĞA VE ÇEVRESEL FARKINDALIK ÖĞRENME ALANI 

Çocukların doğaya ve doğada yaşıyan tüm canlılara yönelik meraklarını ve duyarlıklarının 

geliştirilmesi, yakın çevrelerinden başlayarak karşılaştıkları sorunlara duyarlı olmalarının sağlanması ve 

problem çözme becerilerinin geliştirilmesi önemlidir. Rüzgar, yağmur, şimşek, gök gürültüsü, çiçekler, 

kuşlar, balıklar, solucanlar, karıncalar vb. çocukların günlük yaşamlarında karşılaştıkları tüm doğal 

fenomenler ve nesneler öğrenmeleri için zengin fırsatlar içeren konuları oluşturur. Doğaya ilgi duyan ve 

yoğun bir merak besleyen çocuklar açısından bu olağanüstü fen-doğa konuları mükemmel birer öğrenme 

yaşantısı oluşturur. Bu yolla çocukların çevrelerindeki nesnelere ve doğal olaylara duyarlılık geliştirmeleri 

ve daha anlamlı öğrenmeler gerçekleştirmeleri sağlanır. Doğru bir yönlendirme ile çocuklar çevreye karşı 

farkındalık geliştirerek sorumluluklarını kavrar. 
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Bu öğrenme alanı ile çocukların erken yaşlardan başlayarak bilimsel düşünmenin temelini 

oluşturan gözlem, sınıflandırma, neden-sonuç ilişkileri kurma, hipotez oluşturma, yordama, 

değerlendirme alanlarında gelişimlerine uygun becerileri kazanmaları da amaçlanmaktadır. İçinde 

yaşadıkları çağın teknolojik gelişim özellikleri (Televizyon, internet, telefon, elektrikli araçlar ve 

oyuncaklar, ses kayıt araçları vb) çocukların öğrenmelerini hızlandırabilecek ve bilimsel düşünme 

becerilerini destekleyebilecek günlük yaşam unsurlarıdır. Bunlar aynı zamanda çocuğun yaşamında 

kolaylaştırıcı yada kısıtlayıcı etkenlerde olabilirler. Bu açıdan çocukların bilim, teknoloji ve yaşam 

arasındaki bağlantıyı kendi yaşantıları yoluyla kurmalarının sağlanması önem taşımaktadır.  

Çocuklar bu alanda; bedenleri ve duyu organları yoluyla çevrelerini, kendilerini, doğadaki olayları 

aktif biçimde keşfederler. Aynı zamanda; bitkiler, hayvanlar ve tüm diğer canlı-cansız nesnelerin 

özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri gözlemleyerek kavrar ve etkinlikler sırasında çeşitli materyalleri ve 

teknolojiyi de kullanırlar.  

5- KİŞİSEL,  SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM ÖĞRENME ALANI 

Çocukların duygusal ve sosyal gelişimi, duygularını fark etmeleri, aile üyelerini ayırt etmeleri ile 

başlar, aile dışındaki diğer insanlarla etkileşime geçmeleri ve bu etkileşimler içinde benlik algılarının 

oluşumu yoluyla aşamalı olarak gerçekleşir. Okul öncesi dönemde çocuklar aile dışındaki bireylerle 

etkileşime girmeye ve bağımsızlıklarını geliştirmeye başlarlar. Çeşitli etkinliklerde görev alan çocuklar, 

diğerleriyle ilişkilerini yönetme, insanlarla ilişkilerinde uygun davranışlar ve tutumlar oluşturma vb. sosyal 

becerileri kazanırlar. Çocuklar yaşıtları ve yetişkinlerle girdikleri etkileşimlerde farklılıklara saygılı olmayı, 

ilişkilerinde adil davranmayı ve sosyal olarak kabul edilebilecek biçimlerde davranışlar sergilemeyi 

öğrenirler. Oyun ve etkinlikleri başlatma ve sürdürmede kendi kararlarını alarak, kurallara uygun 

davranışlar sergileyerek, öz-bakım becerilerini gerçekleştirirken sosyal olarak kabul edilen davranışlar 

göstererek, gerekli durumlarda yardım isteyerek aşamalı olarak bağımsız davranma, duygu ve 

davranışlarını düzenleme yeterliğine ulaşırlar.  

Anne-babalar ve öğretmenler çocukların sosyal duygusal gelişiminde önemli rol oynarlar. 

Yetişkinlerin davranışları, tutumları, değerleri ve çocuğa yaklaşım biçimleri çocukların zihinsel ve fiziksel 

gelişimleri üzerinde doğrudan yada dolaylı yollarla etkili olmaktadır. Saygı ve kabule dayalı güvenli bir 

ortam çocuğun bütüncül gelişimi açısından zorunludur. 

Büyüme sürecinde çocuklar için arkadaşlık ilişkileri önemlidir. Bu ilişkiler içinde diğerlerinin duygu 

ve düşüncelerini dinlemeyi, işbirliği yapmayı, kitaplarını, oyuncaklarını paylaşmayı, anlaşmazlık 
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durumlarında ortak çözümler üretmeyi öğrenirler. Akranları ile ilişkiler yoluyla kişiler arası ilişkilerde ve 

iletişim becerilerinde yetkinleşirler.  

Sosyal etkileşim önemli bir öğrenme yoludur. Çocuklar çevrelerinde gözlemledikleri davranışları, 

alışkanlıkları, düşünme ve konuşma biçimleri içselleştirerek aşamalı olarak içinde yaşadıkları kültürün 

değerlerini benimsemeyi öğrenir, kendi değerlerini oluşturur ve diğer kültürlere duyarlılık geliştirirler. 

Bu öğrenme alanında çocuklar; kendileriyle ilgili farkındalık geliştirerek, benlik algılarını 

oluşturmaya çalışırlar. Yeterlilik ve yetersizlikleri ile duygularının farkına vararak, bağımsızlıklarını 

geliştirir, özyeterlilik kazanırlar. Çok kültürlü ortamlarda diğerleri ile karşılıklı ilişkilerini saygı ve etkili 

iletişim becerileri yoluyla sürdürme ve empati kurma yeterliği kazanırlar. 

6- YARATICI VE ESTETİK GELİŞİM ÖĞRENME ALANI 

Çocuklar doğalarında bulunan hayâl gücü ve yaratıcılıklarını geliştirecek doğal ortamlara 

gereksinim duyarlar. Yaratıcı etkinlikler çocukların duyusal deneyimlerini zenginleştirir ve dünyayı çeşitli 

yollarla (sanat, medya, müzik, hikaye anlatma ve bedensel hareketler) inceleme ve algılamalarının 

kapısını açar. Çocuklar; görme, işitme, dokunma vb. duyularından yararlanarak ve bedenlerini farklı 

biçimlerde kullanarak duygu ve düşüncelerini ifade ederler, çevrelerindeki nesnelere ilişkin farkındalık 

geliştirirler.  

Okul öncesi dönemde çocuklar, sanat etkinlikleri yoluyla duygu ve düşüncelerini geliştirir, 

zenginleştirir ve ifade ederler. Çeşitli materyaller kullanarak doğadaki ve çevrelerindeki nesneleri estetik 

açıdan yeniden düzenlerler. Kendini ifadenin bir yolu olan sanat aracılığıyla diğerleriyle olumlu biçimde 

iletişim kurmayı ve doyum almayı öğrenirler. Sanata ve sanat eserlerine ilgi duyma, gelişimine uygun ve 

ilgi çekici etkinliklere katılma, müzik, drama, dans, görsel sanatlar vb etkinliklerde görev üstlenme yoluyla 

çocukların estetik duyarlılıkları, hayâl güçleri, yaratıcılıkları ve iletişim becerileri gelişir.  

Sanat insanların kendini ortak ifade etme ve iletişim kurma yoludur. Aynı zamanda, çocuğun 

kişilik gelişimini yönlendirmede, duygusal zeka gelişiminde, kendini ifade etmesinde de etkin bir araçtır. 

Erken dönemde sanata ve sanat eserlerine yönelik keyifli yaşantılar, yaşam boyu sürecek olan bir 

duyarlılığın temelini oluşturur. Güzel ve estetik olandan doyum alma alışkanlığı çocuklar için yaşam boyu 

süren bir yeterliliğe dönüşür. 
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Bu alan çocuklara çevrelerini gözlemleyip keşfederek, hayâl güçlerini ve yaratıcıklarını geliştirme 

olanağı sağlar. Çocuklar bu öğrenme alanında duygu ve düşüncelerini; çeşitli sanat, medya, müzik, hikaye 

anlatma ve bedensel hareketlerle ifade eder ve buna ilişkin beceri geliştirir. 

Öğrenme Alanları ile ilişkili Öğrenme Çıktıları ve açıklamaları aşağıda tablolar halinde verilmiştir. 

Ele alınacak temel kavramlar EK2’de listelenmiştir. 

1- SAĞLIK VE FİZİKSEL GELİŞİM 

Bu alan çocukların; hayat boyu sağlıklı yaşama, fiziksel esneklik ve motor gelişimine temel 

sağlamaktadır.  Çocuklar bu öğrenme alanında, fiziksel etkinlikler ve oyunlar yoluyla; bedenini tanır, iyi 

alışkanlıklar (sağlıklı beslenme, hastalıklardan korunma, egzersiz, hijyen, dinlenme vb. ) edinerek sağlığını 

ve kendini korumaya yönelik beceriler geliştirir.  

Öğrenme Çıktıları Açıklamalar Beceriler Ara 

Disiplinler 

 Bedeninin özelliklerini 

tanır ve duyu organlarının 

işlevlerini ayırt eder (örn. 

duyma, görme, işitme, 

koklama ve dokunma) 

(PÇ 2,PÇ 3) 

 

Bedenini ve duyu organlarını etkin 

kulanımda gereksinim duyduğu bilgi, 

beceriye sahip olması beklenir. 

Kişisel Sosyal 

Yetkinlik 

 

 

 Öz-bakım becerisi 

kazanır. 

       (PÇ 2,PÇ 6) 

El ve beden temizliğini gerçekleştirmesi 

(ellerini uygun biçimde ve zamanlarda 

yıkama, tuvalet temizliği, diş fırçalama 

vb.)beklenir. 

Kişisel Sosyal 

Yetkinlik 

 

 

 Bedenini kullanarak 

fiziksel etkinliklere katılır. 

       (PÇ 2, PÇ 7) 

Kaba motor becerilerini (emekleme, 

ayakta durma, yürüme, koşma, salınım, 

dönme, yuvarlanma, zıplama, denge 

vb.), ince motor becerilerini (tutma, 

kavrama, yazma, yırtma, çizme, 

yapıştırma, kesme vb.) kontrollü, dengeli 

ve bağımsız bir şekilde kullanması 

beklenir. 

Kişisel Sosyal 

Yetkinlik 
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 Fiziksel etkinliklerde 

oyunları çeşitli materyaller 

kullanarak oynar. 

       (PÇ 5,PÇ 12) 

Fiziksel gelişimini destekleyen çeşitli 

(top, ip, çember, denge tahtası gibi) 

materyalleri kullanarak oyun oynaması 

beklenir. 

Eleştirel ve 

yaratıcı 

düşünme 

Kişisel Sosyal 

Yetkinlik 

 

 Fiziksel etkinlikler 

yoluyla adil davranma 

becerisi geliştirir. 

         (PÇ 6,PÇ 9,PÇ 10) 

Fiziksel etkinliklerinde sorumluluk ve 

görevlerini yerine getirmesi, arkadaşına 

saygılı davranması, kurallara uyması, 

kazanmayı, kaybetmeyi öğrenmesi, 

sırasını bilmesi, farklı fiziksel özellikteki 

bireylere saygı göstermesi beklenir. 

Kişisel Sosyal 

Yetkinlik 

 

Duyarlı ve 

etkin 

vatandaşlık 

 Fiziksel gelişimi 

açısından sağlıklı 

alışkanlıklar kazanmanın 

önemini kavrar. 

(PÇ 1, PÇ 2, PÇ 7) 

Kişisel hijyenini bağımsız olarak yerine 

getirmesi, sağlıklı ve dengeli beslenmesi, 

mevsime ve hava durumuna uygun 

giyinmeye çalışması, hareket, spor ve 

dinlenmenin önemini çeşitli yollarla 

ifade etmesi beklenir. 

Kişisel Sosyal 

Yetkinlik 

 

 Temel sağlık ve 

güvenlik konularında bilgi 

edinerek tehlikelerden 

korunmayı öğrenir.  

       (PÇ 2, PÇ 7, PÇ 8) 

Hareket ve oyunlarında tehlike 

oluşturabilecek durumlar ve 

nesnelerden kendini koruması, 

tehlikelerden kaçınması beklenir. 

Kişisel Sosyal 

Yetkinlik 

Trafik ve 

güvenlik 

 Fiziksel aktiviteler 

sonucu bedeninde oluşan 

değişimlerle ilgili duygu ve 

düşüncelerini ifade eder.  

       (PÇ 2, PÇ 5) 

Fiziksel etkinlikler sırasında ve 

sonrasında bedeninde gerçekleşen 

değişimleri fark etmesi, dinlenme ve 

uykunun sağlık açısından önemini 

anlaması, sağlıklı bir duruşa sahip olması 

beklenir. 

Kişisel Sosyal 

Yetkinlik 

 

 

 Bedensel 

yeteneklerini keşfederek 

güven geliştirir.  

(PÇ 1, PÇ 2) 

Oyunlara aktif biçimde katılarak 

bedenini farklı biçimlerde kullanmayı 

denemesi, güçlü ve zayıf yönlerini 

keşfetmesi; bedeni ile ilgili olumlu 

duygular geliştirmesi beklenir. 

Kişisel Sosyal 

Yetkinlik 
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2- DİL, İLETİŞİM VE OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK ÖĞRENME ALANI 

Çocuklar deneyimlerini yansıtmak ve duygularını paylaşmak için dili bir iletişim aracı olarak 

kullanmayı öğrenirler . Bu öğrenme alanında çeşitli etkinlikler yoluyla, sözel (dinleme/konuşma) ve yazılı 

(okuma-yazma) dili kullanma becerilerini geliştirir ve zenginleştirirler. 

Öğrenme Çıktıları Açıklamalar Beceriler Ara 

Disiplinler 

 Gereksinimlerini 

belirtmek, duygu ve 

düşüncelerini paylaşmak 

için dili bir iletişim yolu 

olarak kullanır. 

         (PÇ 4,PÇ 5,PÇ 6) 

Duygu ve düşüncelerini başkaları ile 

paylaşması, gereksinimlerini açık 

biçimde ifade etmesi, sesinin tonunu ve 

ritmini doğru kullanma çabası 

göstermesi, beden dilini etkili biçimde 

kullanması, konuşmayı başlatması, 

sürdürmesi ve sonlandırması beklenir. 

Kişisel 

sosyal 

yetkinlik. 

Okur 

yazarlık 

 

 Günlük yaşam 

deneyimlerini 

(dinlediklerini/izlediklerini) 

farklı yollarla ifade eder. 

          (PÇ 4,PÇ 5,PÇ 6) 

Günlük yaşam deneyimleri ile ilgili 

duygu ve düşüncelerini öykü, şarkı, 

resim, dramayı kullanarak aktarması 

beklenir. 

Eleştirel ve 

yaratıcı 

düşünme 

Girişimcilik 

 

 Dilin farklı ifade 

biçimleri 

(sözel/yazılı/işitsel) 

olduğunu kavrar. 

          (PÇ 3,PÇ 4) 

Sesler arasındaki farklılıkları ve sözlü - 

yazılı dil kurallarını anlaması ve 

uygulaması beklenir.  

Eleştirel ve 

yaratıcı 

düşünme 

Okur 

yazarlık 

 

 Türkçeyi kurallarına 

uygun biçimde kullanma 

çabası gösterir. 

          (PÇ 4) 

Sözcükleri doğru kullanması, 

artikülasyona dikkat etmesi beklenir. 

Okur 

Yazarlık 

 

 Görsel-teknolojik okur 

yazarlık geliştirir. 

          (PÇ 12) 

Trafik ışıkları, sınıf kuralları panosu, 

bilgisayar, telefon, televizyon gibi 

teknolojik aletlerin üzerinde bulunan 

semboller ile harf ve sayı sembolleri gibi 

görsel işaretlerin anlamını kavraması 

beklenir.  

Bilgi ve 

İletişim 

Teknolojileri 

Okur 

Yazarlık 

 

 Farklı ortamlarda 

duyduğu kavramları 

Yeni öğrendiği sözcükleri günlük Okur  
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günlük yaşamında 

kullanarak sözcük 

dağarcığını geliştirir. (PÇ 4)  

yaşamında kullanması beklenir. Yazarlık 

 Kendi dilinden farklı 

dillerle ilgili farkındalık 

geliştirir. 

          (PÇ 9,PÇ 11) 

Kendi dilinden farklı dilleri ayırt etmesi, 

farklı dilleri ve ifade biçimlerine karşı 

olumlu tutum geliştirmesi beklenir. 

Okur 

Yazarlık 

Kişisel 

Sosyal 

Yetkinlik 

İşbirliği 

Duyarlı ve 

etkin 

vatandaşlık 

 Okuma-yazmaya ilişkin 

farkındalık geliştirir. 

         (PÇ 3, PÇ 4,PÇ 5,PÇ 12) 

 

Kitaplara ve okumaya ilgi göstermesi, 

kitaplardaki bazı harfleri tanıması, ses 

farkındalığı geliştirmesi çevresindeki 

yazılı materyallere ilgi göstermesi el-göz 

koordinasyonunu geliştirmeye yönelik 

etkinliklere katılması, yazı yazmaya ilgi 

göstermesi beklenir 

Problem 

Çözme 

Okur 

Yazarlık 

 

 Duygu ve düşüncelerini 

diğerlerine iletmek için, 

resimlerin yanı sıra harf ve 

sayı sembollerini de 

kullanır.  

(PÇ 5,PÇ 12) 

 

Yazının bir iletişim biçimi olduğunu 

kavraması beklenir. 

Problem 

Çözme 

Okur 

Yazarlık 

 

 Dili yaratıcı biçimde 

kullanır. 

          (PÇ 3, PÇ 5, PÇ 6) 

Kendinin dile ilişkin  deneyimlerinden 

yola çıkarak özgün resim ve çizimler 

yapması, renk kullanması,  olay ve 

durumları kendi sözcükleri ile tekrar 

etmesi, kendi kendine  öykü oluşturması 

ve tamamlaması, şarkıya yeni kısım 

eklemesi, olayları bedenini kullanarak 

çeşitli duyguları yaratıcı biçimde ifade 

etmesi ve yetişkinin anlattığı hikayeleri 

özgün kelimeler kullanarak  anlatması 

beklenir. 

Eleştirel ve 

Yaratıcı 

Düşünme 

Okur 

Yazarlık 
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3- MATEMATİK VE MANTIKSAL DÜŞÜNME ÖĞRENME ALANI 

Çocuklar matematik ile ilişkili kavramları günlük yaşamda çeşitli etkinlikler yoluyla öğrenirler. Bu 

alanda çocuklar; matematik ve mantıksal düşünme becerilerini önceki deneyimlerinden yararlanarak 

fiziksel-sosyal çevreleri ile aktif biçimde etkileşime girerek geliştirirler.  

Öğrenme Çıktıları Açıklamalar Beceriler Ara 

Disiplinler 

 Çevresindeki nesneleri 

özelliklerine göre ayırt eder. 

     (PÇ 3)  

Duyuları yoluyla nesneleri şekli, rengi, 

büyüklüğü, dokusu gibi özelliklerine; 

benzerliklerine ve farklılıklarına göre 

eşleştirmesi, sınıflandırması ve örüntü 

oluşturması beklenir. 

Problem 

Çözme 

 

 Çevresindeki geometrik 

şekilleri tanır. 

     (PÇ 3, PÇ 4) 

Her nesnenin bir şekli olduğunu farklı 

yollarla ifade etmesi, basit geometrik 

şekilleri tanıması, isimlendirmesi, 

karşılaştırması ve çizmesi beklenir. 

Problem 

Çözme  

 

 Miktar ile sembolik sayı 

kavramı arasındaki ilişkiyi 

keşfeder. 

     (PÇ3, PÇ4) 

Sayı sembollerini tanıması; büyük-

küçük, az-çok gibi miktar ifadelerini 

kullanması, objeleri sayılarına göre 

gruplandırması ve sıralaması beklenir.  

Problem 

Çözme 

 

 Ölçü birimlerini 

kullanır.  

      (PÇ 3, PÇ 4) 

Metre, cetvel, tartı, termometre, saat 

gibi ölçü birimlerini tanıması ve 

yaşantısında kullanması, ölçmek için 

farklı ölçüm birimlerini kullanarak 

karşılaştırma yapması beklenir (karış, 

bardak, adım vb.). 

Problem 

Çözme 

 

 Zaman kavramı ile 

günlük yaşam olayları 

arasındaki ilişkiyi keşfeder.                      

      (PÇ 3, PÇ 7) 

Günlük rutinleri zaman kavramını 
kullanarak açıklaması, haftanın 
günlerini ve sabah, öğlen akşam gibi 
günün farklı zaman dilimlerini 
söylemesi beklenir.  

Problem 

Çözme 

 

 Mekanda konumu 

kavrar. 

      (PÇ 3, PÇ 8) 

Kendini ve nesneleri mekandaki 
konumlarına göre tanımlaması, 
yönlerini belirtmesi, mekanda işaretli 
/tanımlanmış yerleri izlemesi, yön 
bulmada basit yöntem ve araçları 
kullanması beklenir. 

Problem 

Çözme 

Eleştirel 

Düşünme 
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  Olaylar ve nesneler 

arasındaki ilişkiler 

konusunda farkındalık 

geliştirir. 

     ( PÇ 3,PÇ 7, PÇ 12) 

Yaşantısındaki olaylar arasında sebep-

sonuç ilişkileri kurması, bire bir 

eşleştirmeler yapması, parça-bütün 

ilişkilerini kavraması beklenir. 

Problem 

Çözme 

Eleştirel 

Düşünme 

 

 Matematiğin 

yaşantısının her alanında 

var olduğuna ilişkin 

farkındalık geliştirir. 

     ( PÇ 7, PÇ 12) 

Matematik becerilerini ve kavramlarını 

günlük hayatta karşılaştığı farklı 

durumlar için kullanması beklenir. 

 

Problem 

Çözme 

Eleştirel 

Düşünme 

 

 Günlük yaşamda 

karşılaştığı problemlere 

mantıksal çözümler üretir. 

      (PÇ 5, PÇ 8) 

Günlük yaşamda çok sayıda problemle 

karşılaşılacağını bilmesi (örneğin 

oyuncak kutusu dolduğu zaman başka 

alternatif düşünmesi vb.), yeni 

yaşantılara uyum sağlamada her 

zamankinden farklı bir materyali 

oyunlarında, etkinliklerinde ve benzeri 

durumlarda kullanması beklenir.  

Problem 

Çözme 

 

Eleştirel 

Düşünme 

 

 

4- FEN, DOĞA VE ÇEVRESEL FARKINDALIK ÖĞRENME ALANI 

Çocukların çevrelerindeki canlı - cansız tüm varlıkları tanımaları, canlıların yaşam haklarına saygılı 

davranmaları ve doğaya karşı sorumluluklarını kavramaları önemlidir. Çocuklar bu alanda;  bedenleri ve 

duyu organları yoluyla çevrelerini, kendilerini, doğadaki olayları aktif biçimde keşfederler. Aynı zamanda; 

bitkiler, hayvanlar ve tüm diğer canlı - cansız nesnelerin özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri 

gözlemleyerek kavrar, etkinlikler sırasında çeşitli materyalleri ve teknolojiyi de kullanırlar.  

Öğrenme Çıktıları Açıklamalar Beceriler Ara 

Disiplinler 

 Doğal ve sosyal 

çevresindeki değişimleri 

merak eder aktif biçimde 

araştırır. 

     (PÇ 3, PÇ 12) 

Doğada ve sosyal çevresinde gerçekleşen 

olaylara ilişkin gözlem yapması, sorular 

sorması ve araştırma yapması beklenir 

İletişim ve bilgi 
teknolojileri 
yeterliği, 
Girişimcilik  
Problem çözme 
Eleştirel ve 
yaratıcı 
düşünme 

 

 Canlı ve cansız Çeşitli materyaller ve teknolojik araçlar İletişim ve bilgi  
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        varlıkların özelliklerini    

        inceler. 

        (PÇ 3, PÇ 12) 

kullanarak doğadaki olayları ve varlıkları 

incelemesi, çevresindeki varlıkları 

gözlenebilir özelliklerine göre ayırt 

etmesi, gruplandırması, karşılaştırması ve 

yaptığı deney ve gözlem sonuçlarını kendi 

cümleleri ile ifade etmesi beklenir. 

teknolojileri 

yeterliği, 

Girişimcilik  

 

 Çevreye ve doğaya 

ilişkin sorumluluklarını 

kavrar. 

     (PÇ 1,PÇ 7, PÇ 9, PÇ 11) 

Doğanın kendi içende bir dengesi 

olduğunu ve insan yaşamındaki önemini 

açıklaması, (örneğin suyun yaşamımızdaki 

önemi vb.), çevrenin ve doğanın 

korunması (temiz tutulması yangın, sel ve 

afet durumlarında alınacak tedbirler) 

konusunda sorumluluklarınının neler 

olduğunu açıklaması, temiz çevrenin insan 

sağlığı açısından önemini çeşitli yollarla 

ifade etmesi, insan üretimi nesnelerin 

doğa üzerindeki etkilerinin kendi yaş 

düzeyine uygun şekilde tartışması 

beklenir. 

Kişisel Sosyal 

Yetkinlik 

 

Problem 

çözme 

 

 

 Canlıların yaşam 

haklarını korur. 

      (PÇ 1,PÇ 11) 

Doğadaki tüm canlıları sevmesi ve 

koruması,  neden sevilmesi ve korunması 

gerektiğini açıklaması, bitki ve hayvanların 

yaşam haklarına saygılı davranması 

beklenir. 

Kişisel Sosyal 

Yetkinlik 

 

 

 Karşılaştığı 

problemlere uygun araç 

gereç, materyal ve 

teknolojiyi kullanarak 

çözüm üretir. 

(PÇ 3, PÇ 8, PÇ 12) 

Doğadaki dengeyi bozan problemlere 

karşı duyarlı olması; olaylar arasında 

neden sonuç ilişkisi kurması; çeşitli 

materyaller ve teknolojiden yararlanarak 

araştırma yapması beklenir. 

Problem 

çözme 

 

Eleştirel ve 

yaratıcı 

düşünme 

 

 Gözlem yapma, soru 

sorma ve neden-sonuç 

ilişkileri kurma vb. temel 

araştırma tekniklerini 

uygulama yeterliği 

kazanır . 

 (PÇ 5, PÇ 6, PÇ 12) 

Basit ölçümler ve değerlendirmeler 

yapması, basit tablo ve grafikler yoluyla 

doğa olaylarını açıklaması beklenir. 

 

Kişisel ve 

Sosyal 

Yetkinlik, 

İş birliği 

 

 Teknolojinin günlük Teknolojik araçların işlevlerini bilmesi, İletişim ve bilgi  
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yaşamda kullanımı 

konusunda farkındalık 

geliştirir. 

(PÇ 12) 

güvenli kullanması, teknolojinin doğal ve 

sosyal yaşamdaki olumlu-olumsuz 

etkilerini kavraması beklenir. 

teknolojileri 

yeterliği 

 Problem 

çözme 

Eleştirel ve 

yaratıcı 

düşünme 

 Teknoloji 

konusunda yaşına uygun 

yeterlilikler kazanır. 

(PÇ 12)  

 

Çeşitli teknolojik araçları yaşına uygun 

biçimde kullanması, teknolojik araçlar 

yoluyla öğrenme amaçlı kullanması 

beklenir. 

İletişim ve bilgi 

teknolojileri 

yeterliği 

 

 

5- KİŞİSEL, SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM ÖĞRENME ALANI 

Bu öğrenme alanında çocuklar; kendileriyle ilgili farkındalık geliştirerek, benlik algılarını 

oluşturmaya çalışırlar. Yeterlilik ve yetersizlikleri ile duygularının farkına vararak, bağımsızlıklarını 

geliştirir, özyeterlilik kazanırlar.  

Çok kültürlü ortamlarda diğerleri ile karşılıklı ilişkilerini saygı ve etkili iletişim becerileri yoluyla 

sürdürür ve empati kurmayı öğrenirler.  

Öğrenme Çıktıları Açıklamalar Beceriler Ara 

Disiplinler 

 Birey olarak kendisi 

ve özellikleri ile ilgili 

farkındalık geliştirir.  

        (PÇ 1,PÇ 10) 

Adını, soyadını ve yaşını söylemesi; 

ismiyle çağrıldığında tepki vermesi, 

fiziksel özelliklerini tanıması, duygularını 

tarif etmesi, birey olarak kendisi ile ilgili 

özellikleri açıklaması, ailesi ve yakın 

çevresi içinde çeşitli sosyal rolleri 

olduğunun farkına varması beklenir. 

 

Kişisel ve 

Sosyal 

Yetkinlik 

Kendini 

Tanıma  

 

 Diğerleriyle ilişkilerini 

olumlu biçimde kurar ve 

sürdürür. 

Aile, akrabalar ve aile dışında kalan 

bireyleri ayırt etmesi; ailesi ile ilgili 

görüş, duygu ve sorumluluklarını 

Kişisel ve 

Sosyal  
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      (PÇ 1,PÇ 5,PÇ 6,PÇ 7,PÇ 9) açıklaması; aile dışında tanımadığı 

kişilerle ilişkilerinde özenli ve dikkatli 

davranması; yaşıtlarıyla çok yönlü 

ilişkiler kurabilmesi; yeni arkadaşlıklar 

kurmaktan zevk alması; yaşıtlarıyla 

benzeyen ve farklılaşan özelliklerini 

açıklayabilmesi, kurduğu ilişkilerde 

bireysel farklılıklara duyarlı olması; 

ilişkilerinde saygılı ve adil davranması 

beklenir.  

Yetkinlik 

Toplumsal 

farkındalık 

 

 Çeşitli durumlarda 

kendisinin ve diğerlerinin 

duygularını farklı yollarla 

açıklar. 

 (PÇ 5, PÇ 6) 

Bedenini kullanarak dans, drama, müzik 

vb. yollarla duygularını açıklaması; 

duygusal durumunu ifade etmede oyunu 

bir araç olarak kullanması (evcilik, yapı 

inşa oyunları vb.); anlaşmazlık 

durumlarında uygun kelimeler 

kullanarak kendini ifade etmesi; 

başkalarının duygularını anlaması ve 

kızgın, mutlu, üzgün gibi kelimeler 

kullanarak duyguları açıklaması; empati 

kurma çabası göstermesi beklenir.  

Kişisel ve 

Sosyal 

Yetkinlik, 

Kendini 

tanıma 

Öz denetim 

 

 Duygu ve 

davranışlarını bağımsız 

biçimde düzenler ve 

yönetir. 

(PÇ 7, PÇ 8, PÇ 10) 

Zorluklarla baş etmek için çaba 

göstermesi; başaramadığı durumlarda 

yardım alması ve tekrar başarmak için 

girişimde bulunması; sınıf içi ve dışı 

etkinliklerde aldığı sorumluluğu yerine 

getirmesi; etkinliklerde girişimci 

davranması; yeni ve alışılmamış 

durumlara uyum sağlaması; başladığı işi 

bitirmesi;  farklı ortamlarda ve 

etkinliklerde kurallara uyması; 

istediklerine ulaşmada sosyal olarak 

kabul edilebilir davranışlar göstermesi 

beklenir. 

 

 

Kişisel ve 

Sosyal 

Yetkinlik 

 

 Çatışma durumlarında 

ilişkilerini yönetir. 

Çatışma ortamında uygun kelimeler 

kullanarak kendini ifade etmesi; çatışma 

anında arkadaş ve yetişkinlerden yardım 

Kişisel ve 

Sosyal 
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      (PÇ 6,PÇ 8,PÇ 9,PÇ 10) alması; kazanma ve kaybetme yaşantıları 

ile başa çıkabilmesi; ilişkilerde adil 

olmanın ve gerektiğinde özür dilemenin 

önemini sözel ve davranış olarak ifade 

etmesi beklenir.  

Yetkinlik 

 Kendisinin ve 

çevresindeki bireylerin 

hakları ile ilgili farkındalık 

geliştirir. 

      (PÇ 9, PÇ10) 

İnsanlar arasında dil, din, ırk, cinsiyet 

vb.ye dayalı farklılıklar olduğunu farklı 

yollarla ifade etmesi, insanlarla ilgili 

hoşgörülü ve esnek bir tutum 

geliştirmesi, bulunduğu ortamda farklı 

fiziksel ve sosyal özelliklere sahip 

bireylere saygı duyması, her ortamda 

kendi haklarını koruması, başkalarının da 

hakları olduğunun farkına varması, okul 

ve aile içi ilişkilerde iyi-kötü, doğru- 

yanlış davranışlarla ilgili farkındalık 

geliştirmesi beklenir. 

Kişisel ve 

Sosyal 

Yetkinlik 

 

 Beslenme, giyinme ve 

hijyen konularında 

toplumsal yaşama uygun 

beceriler gösterir. 

(PÇ 2) 

Sosyal ilişkilerinde bakımlı ve temiz olma 

gereğine çaba göstermesi; beden 

temizliğine ve hijyen kurallarına dikkat 

etmesi; kişisel eşyalarını temiz ve düzenli 

tutması, farklı ortamlara uygun 

giyecekleri seçmesi ve beslenme 

davranışlarını sosyal kurallara uygun 

biçimde sergilemesi beklenir. 

Kişisel ve 

Sosyal 

Yetkinlik 

 

 Riskli durumlarda ve 

rahatsız hissettiğinde 

kendini tehlikelerden korur 

ve yardım ister.  

       (PÇ 2, PÇ 12) 

Fiziksel ve ruhsal sağlığını riske edecek 

davranış ve ortamlardan kaçınması; 

fiziksel ve ruhsal açıdan sağlığına zarar 

verecek durumlarda “hayır” demeyi 

bilmesi; fiziksel ve ruhsal açıdan kendini 

tehlikede hissettiği zaman yetişkinlerden 

yardım istemesi beklenir. 

 

 

 

Kişisel ve 

Sosyal 

Yetkinlik 

Trafik ve 

güvenlik 

 İçinde yaşadığı kültürü 

ve farklı kültürlerin 

özelliklerini açıklar.  

Dünyada çeşitli kültürler ve kültürlerin 

benzer-farklı özellikleri olduğunu 

anlaması; kendi kültürünü tanıması ve 

Kişisel ve 

Sosyal 

Duyarlı ve 

etkin 
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     (PÇ10,PÇ 11) uygun davranışlar göstermesi; sanat, 

müzik, dans hareket yoluyla kendi 

kültürünü  anlatması ve farklı kültürlerin 

özelliklerine ilişkin farklılıkları 

sergilemesi beklenir. 

Yetkinlik vatandaşlık 

6- YARATICI VE ESTETİK GELİŞİM ÖĞRENME ALANI 

Bu alan çocuklara çevrelerini gözlemleyip keşfederek, hayâl güçlerini ve yaratıcıklarını geliştirme 

olanağı sağlar.  Çocuklar bu öğrenme alanında duygu ve  düşüncelerini; çeşitli sanat, medya, müzik, 

hikaye anlatma ve bedensel hareketlerle ifade eder ve öğrenilen bilgiyi uygulamaya yönelik beceri 

geliştirir. 

Öğrenme Çıktıları Açıklamalar Beceriler Ara 

Disiplinler 

 Yaratıcı etkinlikler 

yoluyla kendini serbestçe 

ifade etmekten keyif alır. 

(PÇ 3, PÇ 5) 

Kendini müzik, dans ve hareket, 

drama, oyun, hikaye resim yolu ile 

ifade etmesi beklenir.  

Kişisel Sosyal 

Yetkinlik 

 

 

 Yaratıcı etkinlikler 

yoluyla yaşıtları ve 

yetişkinlerle etkileşime girer 

ve sağlıklı ilişkiler kurar. 

       (PÇ 1, PÇ 5, PÇ 6, PÇ 8,PÇ 9)  

Yaratıcı etkinliklerle ilgili görevler 

alması, gerekli durumlarda 

çevresinden yardım istemesi, 

etkinlikleri ile ilgili çevresindekilerin 

görüşünü alması çevresindekilerle 

sohbet etmesi beklenir. 

Kişisel Sosyal 

Yetkinlik 

Girişimcilik 

 

 Yaratıcı etkinliklerinde 

farklı malzeme ve teknikleri 

kullanır.  

(PÇ 3, PÇ 5, PÇ 12) 

Doğadaki atıl ve doğal malzemeleri, 

müzik ve resim alanlarında çeşitli 

malzemeleri kullanarak özgün 

çalışma yapması beklenir. 

Eleştirel ve 

yaratıcı 

düşünme 

 

 

 Yaratıcı etkinlikler ile ilgili 

duygu ve düşüncelerini ifade 

eder. 

      ( PÇ 5) 

Etkinliklerde farklı ifade biçimlerinin 

varlığını algılaması, yaratıcılığın 

çeşitliliğine saygı ve hoşgörü 

göstermesi beklenir. 

Kişisel Sosyal 
Yetkinlik 
Eleştirel ve 
yaratıcı 
düşünme 

 

 Yaratıcı etkinlikler 

yoluyla farklılıklara tolerans 

geliştirir.  

Etkinliklerde farklı ifade biçimlerini 

varlığını algılaması, yaratıcılığın 

çeşitliliğine saygı ve hoşgörü 

Kişisel ve 

Sosyal 

Yetkinlik 

Duyarlı ve 

etkin 

vatandaşlık 
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(PÇ 6,PÇ 10, PÇ 11) göstermesi beklenir.   

 Estetik değerleri korur. 

(PÇ 1, PÇ 10, PÇ 11) 

Estetik değerlerin geçmişten 

günümüze, kültürden kültüre 

farklılık gösterdiğini anlaması, 

çevresindeki güzelliklere sahip 

çıkması, çevresini güzelleştirmek için 

çeşitli biçimlerde düzenlemeler 

yapması   beklenir. 

Kişisel ve 

Sosyal 

Yetkinlik 
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ÖĞRENME ALANLARININ ÇIKTILARA GÖRE DAĞILIMLARI 

 

Sağlık ve Fiziksel 

Gelişim 

Öğrenme Alanı 

Dil, İletişim ve Okuma-

Yazmaya Hazırlık 

Öğrenme Alanı 

Matematik ve 

Mantıksal Düşünme 

Öğrenme Alanı 

Fen, Doğa ve Çevresel 

Farkındalık 

Öğrenme Alanı 

 

Kişisel, Sosyal ve 

Duygusal Gelişim 

Öğrenme Alanı 

Yaratıcı ve Estetik Gelişim 

Öğrenme Alanı 

Bedeninin özelliklerini 

tanır ve duyu 

organlarının 

işlevlerini ayırt eder. 

(ör. duyma, görme, 

işitme, koklama ve 

dokunma).  

(PÇ 2,PÇ 3) 

 

Gereksinimlerini belirtmek, 

duygu ve düşüncelerini 

paylaşmak için dili bir iletişim 

yolu olarak kullanır. 

(PÇ 4,PÇ 5,PÇ 6) 

Çevresindeki 

nesneleri 

özelliklerine göre 

ayırt eder. 

(PÇ 3)  

Doğal ve sosyal 

çevresindeki değişimleri 

merak eder aktif biçimde 

araştırır.  

(PÇ 3,PÇ 12) 

Birey olarak kendisi ve 

özellikleri ile ilgili 

farkındalık geliştirir.  

(PÇ 1,PÇ 10) 

Yaratıcı etkinlikleri yoluyla 

kendini serbestçe ifade 

etmekten keyif alır. 

(PÇ 3,PÇ 5) 

Öz-bakım becerisi 

kazanır. 

(PÇ 2,PÇ 6) 

Günlük yaşam deneyimlerini 

(dinlediklerini/izlediklerini) 

farklı yollarla ifade eder.    

(PÇ 4,PÇ 5,PÇ 6) 

Çevresindeki 

geometrik şekilleri 

tanır.  

(PÇ 3,PÇ 4) 

Canlı ve cansız varlıkların 

özelliklerini inceler.  

(PÇ 3,PÇ 12) 

Diğerleriyle ilişkilerini 

olumlu biçimde kurar 

ve sürdürür. 

 

(PÇ1,PÇ5,PÇ6,PÇ7,PÇ9) 

Yaratıcı etkinlikler yoluyla 

yaşıtları ve yetişkinlerle 

etkileşime girer ve sağlıklı 

ilişkiler kurar.  

(PÇ 1,PÇ 5, PÇ 6,PÇ 8,PÇ 9)  

Bedenini kullanarak 

fiziksel etkinliklere 

katılır. 

(PÇ 2,PÇ 7) 

Dilin farklı ifade biçimleri 

(sözel/yazılı/işitsel) olduğunu 

kavrar. 

(PÇ 3,PÇ 4) 

Miktar ile sembolik 

sayı kavramı 

arasındaki ilişkiyi 

keşfeder. 

(PÇ 3,PÇ 4) 

Çevreye ve doğaya ilişkin 

sorumluluklarını kavrar. 

(PÇ 1,PÇ 7,PÇ 9,PÇ 11) 

Çeşitli durumlarda 
kendisinin ve 
diğerlerinin 
duygularını farklı 
yollarla açıklar. 

(PÇ 5,PÇ 6) 

Yaratıcı etkinliklerinde 

farklı malzeme ve 

teknikleri kullanır. 

(PÇ 3,PÇ 5,PÇ 12) 

Fiziksel etkinliklerde 

oyunları çeşitli 

materyaller 

kullanarak oynar. 

(PÇ 5,PÇ 12) 

Türkçeyi kurallarına uygun 

biçimde kullanma çabası 

gösterir. 

(PÇ 4) 

Ölçü birimlerini 

kullanır.  

(PÇ 3,PÇ 4) 

Canlıların yaşam haklarını 

korur. 

(PÇ 1,PÇ 11) 

Duygu ve 

davranışlarını bağımsız 

biçimde düzenler ve 

yönetir. 

(PÇ 7,PÇ 8,PÇ 10) 

Yaratıcı etkinlikler ile ilgili 

duygu ve düşüncelerini 

ifade eder. 

(PÇ 5) 
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Fiziksel etkinlikler 

yoluyla adil davranma 

becerisi geliştirir. 

(PÇ 6,PÇ 9,PÇ 10) 

Görsel-teknolojik okur-yazarlık 

geliştirir. 

(PÇ 12) 

Zaman kavramı ile 

günlük yaşam 

olayları arasındaki 

ilişkiyi keşfeder. 

(PÇ 3,PÇ 7) 

Karşılaştığı problemlere 

uygun araç gereç, 

materyal ve teknolojiyi 

kullanarak çözüm 

üretir.(PÇ 3,PÇ 8,PÇ 12) 

Çatışma durumlarında 

ilişkilerini yönetir. 

(PÇ6,PÇ8,PÇ9,PÇ10) 

Yaratıcı etkinlikler yoluyla 

farklılıklara tolerans 

geliştirir.  

(PÇ 6,PÇ 10,PÇ 11) 

Fiziksel gelişimi 

açısından sağlıklı 

alışkanlıklar 

kazanmanın önemini 

kavrar. 

(PÇ 1,PÇ 2,PÇ 7) 

Farklı ortamlarda duyduğu 

kavramları günlük yaşamında 

kullanarak sözcük dağarcığını 

geliştirir. 

(PÇ 4)  

Mekanda konumu 

kavrar. 

(PÇ 3,PÇ 8) 

Gözlem yapma, soru 
sorma ve neden-sonuç 
ilişkileri kurma vb. temel 
araştırma tekniklerini 
uygulama yeterliği 
kazanır.  
(PÇ 5,PÇ 6,PÇ 12) 

Kendisinin ve 

çevresindeki bireylerin 

hakları ile ilgili 

farkındalık geliştirir. 

(PÇ 9,PÇ10) 

Estetik değerleri korur.  

(PÇ 1,PÇ 10,PÇ 11) 

Temel sağlık ve 
güvenlik konularında 
bilgi edinerek 
tehlikelerden 
korunmayı öğrenir. 
(PÇ 2,PÇ 7,PÇ 8) 

Kendi dilinden farklı dillerle 

ilgili farkındalık geliştirir. 

(PÇ 9,PÇ 11) 

Olaylar ve nesneler 

arasındaki ilişkiler 

konusunda 

farkındalık geliştirir. 

(PÇ 3,PÇ 7,PÇ 12) 

Teknolojinin günlük 

yaşamda kullanımı 

konusunda farkındalık 

geliştirir. 

(PÇ 12) 

Beslenme, giyinme ve 
hijyen konularında 
toplumsal yaşama 
uygun beceriler 
gösterir. 
(PÇ 2) 

Yaratıcı etkinlikleri yoluyla 

kendini serbestçe ifade 

etmekten keyif alır.  

(PÇ 3, PÇ 5) 

Fiziksel aktiviteler 

sonucu bedeninde 

oluşan değişimlerle 

ilgili duygu ve 

düşüncelerini ifade 

eder.(PÇ 2, PÇ 5) 

Okuma-yazmaya ilişkin 

farkındalık geliştirir. 

(PÇ 3,PÇ 4,PÇ 5,PÇ 12) 

Matematiğin 

yaşantısının her 

alanında var 

olduğuna ilişkin 

farkındalık geliştirir. 

(PÇ 7,PÇ 12) 

Teknoloji konusunda 

yaşına uygun yeterlilikler 

kazanır. 

(PÇ 12) 

Riskli durumlarda ve 

tehlikede hissettiğinde 

kendini tehlikelerden 

korur ve yardım ister. 

(PÇ 2,PÇ 12) 

Yaratıcı etkinlikler yoluyla 

yaşıtları ve yetişkinlerle 

etkileşime girer ve sağlıklı 

ilişkiler kurar. 

(PÇ 1,PÇ 5,PÇ 6,PÇ 8,PÇ 9) 

Bedensel 

yeteneklerini 

keşfederek güven 

geliştirir. 

(PÇ 1,PÇ 2) 

Duygu ve düşüncelerini 

diğerlerine iletmek için, 

resimlerin yanı sıra harf ve 

sayı sembollerini de kullanır. 

(PÇ5,PÇ12) 

Günlük yaşamda 

karşılaştığı 

problemlere 

mantıksal çözümler 

üretir. (PÇ 5,PÇ 8) 

 İçinde yaşadığı kültürü 

ve farklı kültürlerin 

özelliklerini açıklar. 

(PÇ 10,PÇ 11) 

 

 Dili yaratıcı biçimde kullanır. 

(PÇ 3,PÇ 5,PÇ 6) 
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EKLER  

 

EK 1 – 36-72 AY ÇOCUKLARININ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ  

EK 2 – TEMEL KAVRAMLAR 
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EK – 1 :36-72 AY ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ 

36-48 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN (3-4 YAŞ) 

PSİKOMOTOR GELİŞİM 

• Çember etrafında döner. 

• Yuvarlanmakta olan topa tekme atar. 

• Atılan topu bütün vücudu ile yakalar. 

• Yerden zıplayan topu yakalar. 

• Hareket halindeki büyük bir topu ayağı ile durdurur. 

• Parmak ucunda yürür. 

• Müzik eşliğinde serbest dans eder. 

• Tek ayak üzerinde 4-5 saniye durur. 

• Plastik çivi tahtasına çivi takar - söker. 

• Denge tahtasında kısa mesafe yürür. 

• Yuvarlak çizer. 

• Verilen basit şekilleri makasla keser. 

• Oyun hamuru gibi yumuşak malzemeleri kullanarak değişik şekiller oluşturur. 

• Çeşitli malzemelerle baskı yapar. 

• Sıvıları bir kaptan başka bir kaba boşaltır 

SOSYAL - DUYGUSAL GELİŞİM 

• Kendisi ile ilgili sorulan sorulara uygun cevaplar verir. 

• Grup oyunlarına katılır. 

• Sırasını bekler. 

• Lütfen!", "Teşekkür ederim." gibi nezaket sözcüklerini kullanır. 

• Duygularını ifade eder. 

• Başkalarının duygusal ifadelerini fark eder. 

• Basit sorumluluklarını yerine getirir. 

DİL GELİŞİMİ 

• Kendi kendine şarkı, şiir, tekerleme söyler. 

• 3-4 sözcüklü cümleler kurar. 

• Yaptığı günlük işlerle ilgili olarak sorulan sorulara cevap verir. 

• Konuşmalarında sıfatları kullanır. 

• Konuşmalarında kişi zamirlerini kullanır. 

• Konuşmalarında yer bildiren ifadeleri kullanır. 

• Konuşmalarında çoğul eklerini kullanır. 

• Sohbete katılır. 

• Neden, nasıl, kim gibi sorular sorar. 

• İki olayı oluş sırasına göre anlatır. 

• Duygularını sözel olarak ifade eder. 
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BİLİŞSEL GELİŞİM 

• "Büyük - küçük, az - çok, açık - kapalı, uzun - kısa" kavramlarını ayırt eder. 

• 1' den 10'a kadar sayar. 

• Bire bir eşleştirme yapar. 

• Üç küple köprü yapar. 

• 1 'den 10'a kadar olan nesneler içinde istenen sayıdaki nesne ya da nesneleri gösterir. 

• Eksik insan resmine kol ve bacak çizerek tamamlar. 

• Üç parçalı bul yapı tamamlar. 

• Renkleri tanır ve eşleştirir. 

• Resmini gördüğü nesneyi tanımlar. 

• Diz, dil, boyun, kol, parmak gibi beden parçalarını gösterir. 

• Cinsiyetini söyler. 

ÖZBAKIM BECERİLERİ 

• Kendi kendine yemek yer. 

• Düğmesiz ve bağsız giysileri yardımsız giyer. 

• Giysilerin önünü ve arkasını ayırt eder. 

• Tuvalet gereksinimini yardımla karşılar. 

• Ellerini, yüzünü yardımla yıkar, kurular. 

• Kendine ait eşyaları toplar. 

• Dişini yardımla fırçalar. 

48 - 60 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN (4-5 YAŞ) 

PSİKOMOTOR GELİŞİM 

• Çizgi üzerinde yürür. 

• Çift ayakla belli bir uzaklığa atlar. 

• Geri geri çift ayak sıçrar. 

• Tek ayak üzerinde sıçrar. 

• Tek ayak üzerinde 7-8 saniye durur. 

• Ayak değiştirerek iner, çıkar. 

• Topu kendisi sıçratıp yakalar. 

• Denge tahtasında ayak değiştirerek yürür. 

• Bisiklete biner ve bisikletle köşeleri döner. 

• 20 cm yükseklikten atlar. 

• Topuk ve ayakucuyla yürür. 

• Dokuz blokla kule yapar. 

• Modele bakarak yuvarlak ve kare şeklini çizer. 

• Çeşitli şekiller çizer ve boyar. 

• Boncuk, makarna vb. nesneleri ipe dizer. 

SOSYAL - DUYGUSAL GELİŞİM 

• Adını- soyadını ve yaşını bilir. 
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• Toplum içinde kendinden beklenen sosyal davranışları sergiler. 

• Yetişkinlerin konuşmalarına katılır. 

• Oyuncaklarını paylaşır. 

• Grup oyunlarında yetişkinlerin liderliğini kabul eder. 

• İzin ister. 

• Bir sorunu olduğu zaman yardım ister. 

• Övülmekten hoşlanır. 

• Kendinden küçüklere yardım etmeye karşı isteklidir. 

• Problemlerini çözme konusunda çaba gösterir. 

DİL GELİŞİMİ 

• Kendisine verilen üç yönergeyi dinler ve yerine getirir. 

• Birleşik cümleler kullanır. 

• 4-5 sözcüklü cümleler kurar. 

• Resimdeki saçmalıkları açıklar. 

• Zıt sözcükleri söyler. 

• Sözcüklerin anlamlarını sorar. 

• Konuşmalarında bağlaç kullanır. 

• Konuşmalarında sözcüklerin olumsuz biçimlerini de kullanır. 

• Deneyimleri ile ilgili konuşur. 

• Neden, nasıl , kim gibi sorulara yanıt verir. 

BİLİŞSEL GELİŞİM 

• İnsan resmini 6 öğeyi içerecek şekilde çizer. 

• 4 - 8 parçalı bul yapı tamamlar. 

• 1 'den 10'a kadar olan nesneler ile rakamlar arasında ilişki kurar. 

• Nesneleri ortak özelliklerine göre (taşıtlar, hayvanlar, büyük / küçük nesneler vb.) sınıflandırır. 

• 1 'den 20'ye kadar ezbere sayar. 

• Aynı sayıdaki nesne gruplarını eşleştirir. 

• Baştaki, sondaki ortadaki gibi mekânsal konumları ayırt eder. 

• Bir olayı oluş sırasına göre sıralar. 

• Model olunduğunda 10 küpten kule yapar. 

• Nesnelerin neden yapıldığını söyler. 

• "Neden?" sorusuna cevap verir. 

• Dokuları ayırt eder. 

• Renkleri isimlendirir. 

• Renkleri tonlarına göre sıralar. 

• Kısa bir süre önce gördüğü resmi hatırlar. 

• Eksik resimleri modele bakarak tamamlar. 

• Gösterilen resimle ilgili bir öykü anlatır. 

• Öyküdeki 5 ana noktayı hatırlar ve tekrarlar. 

• Neden-sonuç ilişkilerini kurar. 

• Etkinliklere bağlı olarak günün hangi zamanında olduğunu söyler. 
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• Nesneleri çeşitli özelliklerine göre karşılaştırır. 

ÖZBAKIM BECERİLERİ 

• Yardımla saçını tarar. 

• Giysisindeki büyük düğmeleri ilikler, çözer. 

• Boyuna uygun bir askıya ceketini ya da hırkasını asar. 

• Ayakkabı bağcıklarını yardımla bağlar. 

• Ellerini ve yüzünü yardımsız yıkar. 

• Dişlerini fırçalar. 

• Sofra kurallarına uyar. 

• Yemekle ilgili araç gereçleri uygun kullanır. 

• Sofra kurmak gibi ev işlerinde yardımcı olur. 

• Tuvalet gereksinimlerini kendi başına karşılar. 

60 -72 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN (5-6 YAŞ) 

PSİKOMOTOR GELİŞİM 

• Denge tahtasında ileri - geri ve yan yan yürür. 

• Başlama ve durma komutlarına uyarak tempolu yürür. 

• Yardımla sekerek yürür. 

• Topuk ve ayakucunda geri geri yürür. 

• Parmak ucunda koşar. 

• Yaklaşık 30 cm yükseklikten atlar. 

• Ritmik olarak seker. 

• Tek ayak üzerinde 8 -10 sn durur. 

• Düşmeden 10 kez öne doğru çift ayak sıçrar. 

• Koşarken yerden bir şey alır. 

• Kendi başına ip atlar. 

• Yardımsız bisiklete biner. 

• Kendi bedeni etrafında döner. 

• Ayak değiştirerek merdiven iner ve çıkar. 

• Ritmik hareketleri yapar. 

• Topu yakalayabilmek için ellerinden çok kollarını kullanır. 

• Orta büyüklükteki topu yerde birden fazla sıçratır. 

• 1 m yukarı atılan topu yakalar. 

• Kendine doğru zıplatılan topu yakalar. 

• Topu 3 m uzaktaki hedefe doğru atar. 

• Kâğıt üzerine çizilmiş basit şekilleri keser. 

• Atma ve tutma davranışlarını gerektiren etkinliklere katılır. 

• Hamur gibi yumuşak malzemeleri kullanarak 2-3 parçadan oluşan şekiller yapar ve bunlardan bir 

kompozisyon oluşturur. 

• Baskı ve yapıştırma işlerini yapar. 

• Kalemi doğru tutar. 
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• Model gösterildiğinde kâğıdı çapraz şekilde katlar. 

• Modele bakarak daire, üçgen, kare ve dikdörtgen çizer. 

• İşaret parmağı ile diğer elinin parmaklarını sayar. 

• İsmini kopya eder. 

• 1-5 arası rakamları kopya eder. 

• Eksik insan resmini tamamlar. 

SOSYAL- DUYGUSAL GELİŞİM 

• Duygularını belli eder. 

• Başkalarının duygularını anlar.  

• Araç kullanarak yapı inşa oyunu oynar. 

• Kurallı oyunların kuralına uyar. 

• Bir oyunun kuralını başkasına açıklar. 

• Aldığı sorumluluğu yerine getirir. Kendine güven duyar.  

• Yeni ve alışılmamış durumlara uyum sağlar. 

• Kendine bir amaç belirleyip davranışlarını ona göre yönlendirir. Arkadaş seçiminde kararlılık 

gösterir. Belli bir olayı, durumu canlandırır. 

• Kendini ifade etmede özgün yollar kullanır.  

• Kendi cinsiyetine uygun davranır. Haklarını korur. 

DİL GELİŞİMİ 

• Günlük deneyimlerini anlatır. 

• Birbirini izleyen üç emir tümcesinde, istenileni sırası ile yerine getirir.  

• Tekil ve çoğul ifadeleri birbirine dönüştürerek kullanır.  

• Cümlelerinde özneye uygun fiil kullanır.  

• Yeni ve bilmediği kelimelerin anlamını sorar.  

• Bazı sözcüklerin eş ve karşıt anlamlarını bilir.  

• "Ne zaman, neden, nasıl?" gibi soru sözcüklerini içeren soruları yanıtlar.  

• "Bana tersini söyle" yönergesine doğru yanıt verir.  

• Yer bildiren sözcükleri doğru ve yerinde kullanır.  

• Cümlelerinde "çünkü, daha sonra" gibi bağlaçlar kullanır.  

• Birleşik cümleler kullanır.  

• Dinlediği öyküyü anlatır.  

• Basit şakalar yapar.  

• Bazı soyut ifadeleri anlar.  

• Evinin ve/veya anne-babasının telefon numarasını söyler.  

• Çevresindeki yazılı materyalleri tanır.  

• Akıcı konuşur.  

• Dil bilgisi kurallarını çoğunlukla doğru kullanır. 

BİLİŞSEL GELİŞİM 

• Bedeninin tüm parçalarının isimlerini söyler. 

• 10 - 25 parçalı yap- bozu tamamlar.  
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• Geometrik şekilleri birleştirerek yeni şekiller oluşturur.  

• Aynı dokudaki 6-10 nesneyi eşleştirir.  

• Aynı dokudaki 6-10 nesneyi gruplandırır.  

• Nesneleri bir özelliğine göre gruplandırır.  

• 1' den 10'a kadar olan nesne grupları ile rakamlar arasında ilişki kurar.  

• 1' den 10'a kadar olan nesneleri kullanarak toplama ve çıkartma yapar.  

• Yarım ve bütün olan nesneleri gösterir.  

• 1' den 10'a kadar olan rakamları sıralar.  

• Eşleştirme, ilişki kurma, gruplandırma ve sıralamayı nasıl yaptığını açıklar.  

• Basit neden sonuç ilişkilerini açıklar.  

• Kısa bir süre gösterilen bir resimdeki ayrıntıları hatırlar.  

• Bir olaydan sonra ne olabileceğini tahmin eder.  

• Nesneler arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt eder ve söyler.  

• Nesnelerin kendi içindeki konumunu birinci, ikinci şeklinde isimlendirir.  

• "En az, en çok, birkaç" gibi miktar bildiren ifadeleri kullanır.  

• "En az, en çok, birkaç" gibi miktar bildiren ifadeleri kullanır.  

• Haftanın günlerini sırasıyla söyler. 

• 20’ye kadar ritmik sayar.  

• "Dün, bugün, yarın" ile ilgili konuşur.  

• Sorulan sorulara kendine özgü cevaplar verir.  

• Yaşadığı yerin adresini söyler. 

ÖZBAKIM BECERİLERİ 

• Günlük işlerde sorumluluk alır ve yerine getirir. 

• Kendi kendine giyinir, soyunur. 

• Giysilerinin düğmelerini çözer ilikler. 

• Ayakkabılarını bağlar. 

• Saçlarını tarar. 

• Yemeğini kendi kendine yer. 

• Yemek araç gereçlerini yetişkin gibi kullanır. 

• Bıçak kullanır. 

• Yemek tabaklarını ya da servis tepsisini taşır. 

• Dişlerini fırçalar. 

• Elini yüzünü yıkar kurular. 

• Vücudunu yıkar. 

• Hava şartlarına uygun giysiler seçer.
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EK 2 - TEMEL KAVRAMLAR LİSTESİ 

 

BOYUT DUYU ŞEKİL 

1. büyük-orta-küçük 1. tatlı-acı 1. kenar-köşe 

2. ince-kalın 2. tuzlu-ekşi     2.doğru-eğri 

3. uzun-kısa 3. sıcak-soğuk-ılık     3.düz-yamuk 

4. geniş-dar 4. sert-yumuşak 2. nesnelerin şekilleri 

  5. taze-bayat 3. geometrik şekiller : 

MİKTAR 6. pütürlü-kaygan •  Daire 

1. az-çok 7. kokulu-kokusuz •  Üçgen 

2. ağır-hafif 8. sesli-sessiz •  Kare 

3. boş-dolu  •  Dikdörtgen 

4. tek-çift ZITLIKLAR   

5. bütün-yarım 1. aynı-farklı-benzer SAYI 

6. kalabalık-tenha 2. eski-yeni Sayı  Kavramları 

  3. yaşlı-genç  

ZAMAN 4. açık-kapalı  

1. önce-şimdi-sonra 5. hızlı-yavaş  

2. gece-gündüz 6. canlı-cansız  

3. sabah-öğle-akşam 7. hareketli-hareketsiz  

4. dün-bugün-yarın 8. düzenli-düzensiz  

5. yıl 9. kolay-zor  

    

MEKÂN    

1. uzak-yakın DUYGULAR  

2. önünde-arkasında 1. mutlu olma  

3. yukarıda-aşağıda 2. üzgün olma  

4. içinde-dışında 3. kızgın olma  

5. içeri-dışarı 4. korkma  

6. yanında-arkasında 5. sevme  

     

YÖN RENK  

1. içeri-dışarı 1. ana renkler : kırmızı-sarı-mavi  

2. aşağı-yukarı 2. ara renkler: turuncu-yeşil-mor  

3. ön-arka 3. renk tonları   

4. ileri-geri 4. siyah  

5. sağ-sol 5. beyaz  

  

  

NOT : Öğretmen bu kavramların dışında belirlediği hedeflere göre başka kavramları da ele alabilir. 

 


