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0-6 Yaş Dönemi Çocukların Okula Uyum ve Oryantasyon Süreçleri
Okul öncesi eği m (0-6 yaş), aileden sonra çocukların programlı bir şekilde sosyal, duygusal ve
bilişsel gelişimlerini amaçlayan en önemli yerlerden biridir. Bununla beraber, 0 -6 yaş arasındaki bir
çocuğun doğumdan sonra en hızlı geliş ği dönemin bu olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden uyum süreci
çocuk için oldukça hassas ve önemlidir. Ayrıca, bu dönemin en önemli noktalarından biri de çocukların
rahat oldukları ortamlardan yani ailelerinden ya da onlara bakım veren kişilerden ayrılıp, yeni ve alışık
olmadıkları sosyal bir ortama girmeleridir. Çocuklar için bu durum karmaşık ve tedirgin edici
olabilmektedir. Kimi çocuk bu duruma daha kolay adapte olabilmekte iken, kimisi için biraz daha zorlu
olabilir. Ki düşündüğümüzde biz ye şkinler bilmediğimiz ya da alışık olmadığımız bir ortama girerken
kaygı ya da uyum problemleri yaşayabilmekteyiz. Çocukların böyle bir sürece hemen adapte olmasını
bekleyemeyiz. Eğer çocuğumuzun uyum problemi yaşadığını gözlemliyorsak, bunun gayet sağlıklı bir
durum olduğunu kabul edip, bu durumun geçici olduğunu ve durumla ile ilgili neler yapabileceğimizi
araş rmaya başlayabiliriz.
Bu uyum sürecini neler etkiler ve hangi çocuklarda uyum sorunu daha fazla görülebilir?
Uyum sürecini etkileyen birçok faktör olabilir. Bunlardan biri ve belki de en önemlisi anne ve
babanın kaygı düzeyidir. Çocuklar ailelerinin aynasıdır bu yüzden anne ve babada oluşan bu duyguların
çocuğa geçmemesi gibi bir durum söz konusu değildir. Yaş faktörü, çocuğun mizacı ya da bağlanma s lleri
oldukça önemlidir. Ayrıca, yaş küçüldükçe çocuğun uyum süresi uzayabilir. Ailelerin, çocuğun
bireyselleşmesine izin vermemesi ve sürekli müdahalede bulunması, okulla ilgili yapılan uzun olumlu ya
da olumsuz konuşmalar ya da çocuğun bu süreci tam olarak anlayamamış olması uyum sürecini
etkilemektedir. Son olarak aile içinde yaşanan olaylar örneğin; bir kardeşin gelmesi, bir kişinin kaybı ya da
hastalığı gibi çok çeşitli durumlar uyum sürecini etkileyebilir.
Çocuğumuzun uyum sürecinde olduğunu nasıl anlarız? Ne gibi belir ler gösterir?
Çocuğun okula gelmek istememesi, okula gelirken genel bir mutsuzluk halinde olması ya da
ağlamalar, tepinmeler, değişik sözler ile duygusal baskı uygulama (ar k seni sevmiyorum, çünkü
beni okula gönderiyorsun ya da beni sevmiyorsun… vb.),
Okula gelindiğinde anne ve babanın gitmesini engellemeye çalışma kucaktan inmeme, aileye
sarılma,
Bir köşede sessizce oturmak ve diğer çocuklar ile temasta bulunmamak,
Sürekli olarak anne ve babanın geleceğini zamanı sormak ya da kapıda beklemek,
Yemek yemeyi reddetme, uyku problemleri idrar kaçırma gece alt ıslatma uykuda sayıklama ya da
ağlama,
Okulla öğretmeni ya da arkadaşları ile ilgili sürekli yakınmalar, saldırgan davranışlar,
Ayrıca kaygı düzeyine bağlı olarak psikosoma k belir ler örneğin; baş ağrısı, kusma, mide
bulan sı ve ateş gibi rahatsızlıklar yaşayabilirler.
Peki, ebeveynler bu sürece nasıl yaklaşmalı ve neler yapmalı?
Öncelikle okula başlamadan önce çocuğu bu ﬁkre alış rmak oldukça önemlidir. Örneğin ; seçilen
okulu gidip gezmek, okuldan istenilen malzemeleri çocukla birlikte almak, çocuğa sözlü olarak okulu
tanıtmak ve orada yapacağı şeyler hakkında kısa ve çocuğun dikka ni çeken bilgiler anlatmak çocuğun
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heyecanını ve istekliliğinin artmasında yardımcı olabilmektedir. Örneğin ; birçok arkadaşının olacağı ya da
sevecen öğretmenler dikkat çekici olabilir.
Okula başlanılacak ilk sabah oldukça önemlidir. Güzel bir sabah kahval sı eşliğinde, çocuğun
heyecanı ya da tedirginliği paylaşmalı ve ebeveyninde bu duyguyu paylaşıyor ise bunu söyleyip çocuğu
rahatlatmaya çalışabilir.
Çocuk daha önce anne ve babadan hiç ayrı kalmamış ise bu duruma alış rmak için yavaş yavaş anne
ve babadan ayrı kalmasını sağlayacak durumlar oluşturabilirler. Mesela; başka bir yakına gün içerisinde
bırakma ya da anne babanın kısa süreliğine evden ayrılması başka biri göze minde çocuğun bırakılması
gibi…
Anne-baba çocuğu okula bırakırken rahat ve kendinden emin (huzur lu, mutlu) bir tavır takınmalı,
kararlı ve tutarlı olmalı, bunun yanında çocuktan habersiz kaçma ya da kandırmay a çalışma gibi
davranışlar yapmamalıdır. Aile çocuğa davranışları ve beden diliyle olumlu mesajlar ve güven vermelidir.
Olumlu yaklaşımlar ve kullanılan dil oldukça önemlidir. Çocuğun siz (anne/baba) gi kten sonra ne yap ğı
kontrol etmeye çalışıp geri gelmek, çocuk için iyi olmaz her ne kadar çocuğu merak etmememiz oldukça
doğal olsa da, çünkü çocuğun hem bireyselleşmesini olumsuz etkiler, hem de ailelerdeki endişenin
çocukta kaygı yaratmasına sebep olur.
Anne ve baba arasında konuşulan okul ile ilgili konular çocuğun yanında değil, başka bir ortamda,
yalnızken görüşülmeli, çünkü çocuk özellikle hassas olduğu bir konu ile ilgili olduğu için radarları fazlasıyla
açık r. Örneğin ; okula devam edip etmeme kararı ya da okulda yaşanan bir problem gibi…
Okulun ilk zamanlarında anne ve babanın çocuk ile aynı ortamda olmaması oldukça önemlidir.
Çünkü aynı ortamda bulunmaları alışmayı zorlaş ran bir durumdur. Çocuğu teslim e kten sonra okuldan
ayrılabilirler ya da çocuğun onu göremeyeceği bir ortamda çocuk hakkında bilgi alabilirler. Servis , çocuk
ile vedalaşmayı hızlandıracağından ilk ha alardan sonra kullanımı oldukça etkili olabilir. Ayrıca , çocuğu
okuldan tam denildiği zamanda almak çocuktaki kaygının azalmasına yardımcı olur.
Çocuk okula gitmede güçlük yaşıyor ise ya da sizin de kendisiyle birlikte gelmenizi is yor ise ona
evdeki herkesin bir sorumluluğu olduğunu ve onun sorumluluğunun da okula gitmek olduğunu
söyleyebilirsiniz. Çocuğun aklı kesinlikle evde kalmamalıdır, hele ki; evde anne ve kendisinden küçük bir
kardeş kalıyor ise. Bu durumda evdeki herkes için hayal gücüde kullanılarak bir faaliyet belirlemek
çocuğun evde kalma ﬁkrinin zayıﬂamasını sağlayacak r.
Bunu yanında, çocuğun okulda en keyif aldığı zamanda onu okuldan almak da oldukça önemlidir.
Çünkü çocuğun tadı damağında kalır ve ertesi gün hevesle gelmesini sağlar.
Anne ve babalar çocuk okula başladığında çocuğun çok fazla ya da çok az sorunları olduğunu, ne
yapılabileceği bilmek is yorlar (yemek yemiyor, konuşamıyor gibi) . Öncelik çocuğun okula uyum sürecini
aşmak r. İlerleyen zamanlarda çocuğun bu durumları düzelme gösterecek r ve ayrıca uzmanlar
tara ndan bunun üzerinde çalışılacak r. Çocuğun haya ndaki ru nlerin bozulmaması bu süreçte
önemlidir. Çünkü zaten okula başlamak onlar için büyük bir değişiklik r. (tuvalet eği mi, yalnız yatma…
vb.)
Çocuğun okuldan geldiği saatlerde anne babanın imkânı var ise evde olmak, çocuk için küçük
sürprizler hazırlamak ve okulda ne yap ğını sormak çocuk için heyecanının ve isteğinin artmasına
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yardımcı olabilir. İl fatlar da çocuğa oldukça yardımcı olur. Örneğin; “Aferin, ne kadar da güzel
yapabiliyorsun ya da büyüdüğü görmek çok güzel.” Aksi bir durumda çocuk anlatmayı reddederse ısrarla
sormaktan uzak durmakta fayda vardır. Çocuk ileride kendini hazır hissedince farklı ortamlarda
kendiliğinden okulda neler yap ğını anlatacak r. Ayrıca, siz de gününüzün nasıl geç ği anla p,
çocuğunuzu gün içerisinde düşündüğünüzü hisse rebilir ve anlatabilirsiniz. Bu durumu belli etmek de
oldukça faydalı olacak r . Çünkü çocuklar anne ve babası ile somut olarak beraber olmadıklarında, yani
okuldayken anne ve babalarının akıllarında olduğunu bilmek çocukları rahatla p, onların kaygılarını
azaltacak r.
Takvim yapıp, hangi günler okulda olacağı, hangi günler evde kalacağı pekişmesi ve çocuğun hevesle
takip etmesi açısından önemlidir. Çocuğun tüm haya nın okul olmamasına özen göstermeliyiz. Çocuğun
da ﬁkrini alarak, okul dışında da yapabileceği faaliyetler bulup, çocuğu teşvik edebilirsiniz (spor, müzik
ale … vb.). Ayrıca, çocuğu öğretmeni ile ilgili tehdit etmek, öğretmen ile ilişkisinin gelişmemesine ya da
ondan korkmasına sebep olacağı için yapılmamalıdır. Örneğin ; “Şunu yapmazsan öğretmenine söylerim”
gibi ifadeler.
Çocuklar okula başladıklarında iki farklı düşünce kalıplarına sahip olabilirler. Bunlar ; başından beri
konuştuğumuz ilk zamanlarda ortaya çıkabili r ya da okula devam e ği süreçte (yaklaşık ikinci ayda)
ortaya çıkabilir. Bu durum birinci durumdan daha tehlikelidir , çünkü daha güçlü gelir. Çocuk birden okula
gitmek istemez. Bu durumun sebebi başta her şeyin çocuğa cazip gelmesidir. Tüm bunlara alış ğında ve
öğretmenlerde okulda sorumlulukları olduğunu söylediğinde (sıraya girmesi , yemek yemesi, kurallar…
vb.) durum tam tersine dönüşür. Anne-babalar böyle bir durumla karşılaş klarında endişelenmemeye
çalışarak ya da bunu çocuğa yansıtmamaya çalışarak okula ge rmeye devam etmelidirler. Bu , çocuğun
şansını denemesidir. Eğer çocuk başarılı olursa zaten sürekli böyle davranmaya devam eder. Ailelerin
yapacağı şey; sakin olmaya çalışıp, okuldaki öğretmen ve psikologlarla işbirliği yapmak olmalıdır.
Bu sürecin çocuklar için hiç de kolay olmadığının ve ha a ebeveynler olarak sizler için de kolay
olmadığının farkına varıp, kabullenmelisiniz. Bu durumun gayet normal olduğundan, çocukta travma
yaratmayacağından emin olabilirsiniz. Bu durumda neler yapabileceğiniz konuşmak ve durumu tersine
çevirmek için öğretmenlerle, psikologlarla görüşmeler yapabilirsiniz. Unutmamalıdır ki; anne ve babalar
tam anlamıyla rahatlayıp netleşmeden, çocuklarından da bu durum karşısında rahat ve net olmasını
beklenemez.
Bu sürecin sonunda çocuk tabii ki okula alışacak r. Bu durumda sadece çocuğa zaman tanımak
gerekmektedir. En önemli nokta bu tepkilerin karşısında paniklememek ve soğukkanlı davranmak r.
Ebeveynler ve eği mciler tara ndan bunun geçici bir durum olduğunun bilinmesi gerekir. Olumsuz
tepkiler bir süre sonra azalarak sönecek r. Alışma dönemi tamamlandıktan sonra da uyum problemleri
devam ediyorsa, o zaman duruma soru işare ile yaklaşmak gerekir. Olumsuz tepkilerin devam etmesine
neyin sebep olduğunu anlamak için bir uzmandan yardım almak da faydalı olacak r.

S nerj m Ps koloj k H zmetler
Psk. Sel n ZEYBEK
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Bu Ay Neler Öğrendik ?
AYIN KAVRAMLARI
- Boyut Kavramı : Uzun - Kısa, Büyük - Küçük

- Zıt Kavram : Yaşlı - Genç, Düz - Eğri, Doğru - Yanlış, Hızlı - Yavaş, Aç - Tok

- Yön-Mekanda Konum : Sol - Sağ, Yukarı - Aşağı, İleri - Geri

- Duygu Kavramı : Mutlu - Üzgün, Kızgın - Şaşkın

- Miktar Kavramı : Ağır - Haﬁf, Az - Çok

- Şekil Kavramı : Daire, Kalp

- Sayı Kavramı : 1 - 2

- Renk Kavramı : Kırmızı - Mavi

AYIN ETKİNLİKLERİ

AYIN OYUNLARI

- Parmak boyası ile okulda ilk gün
el izimizi oluşturuyoruz,

-Tanışma Oyunu

-Pandomim

- Gel Bize Katıl Bize Oyunu

-Empati

- Adını söyleyen Heykel Oyunu

-Halk Ozanı

- Müzikli Balonlar Oyunu

-Şampiyon

- Kahkaha Oyunu

-Madalya

- Hulla hop ile Sosyal Mesafe Oyunu

-Piyanist

- Renkli bir yıla hazır mısın ?
Okulumuz açılıyor taç hazırlayalım
- Biz okula başladık adlı boyama
çalışmasından çomak kukla hazırlıyoruz
- Tan gram çalışması
- Naim Süleymanoğlu boyama
etkinliği

YENİ KELİMELER

- Ben Kimim Oyunu
- Kırmızıyı Bul Oyunu

- Daireyi şekillendiriyoruz

AYIN DRAMASI

FEN VE DENEY

DÜNYACA ÜNLÜ KİŞİLER

- Charlie Chaplin Oluyoruz

- Doğru El Yıkama

1.Naim Süleymanoğlu

- Okulum Dramasını Yapıyoruz

- Roket Balon

2.Charlie Chaplin

- Bardak İnceleme

3.Ludwing Van Beethoven /Suna Kan

- Mıknatıslı Resim Deneyi

4.Aşık Veysel / Eşref Armağan

- Halterci Oluyoruz

- Patlamayan Balon Deneyi
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MESLEKLER

DEYİMLER VE ATASÖZÜ

DEĞERLER EĞİTİMİ

- Öğretmen

- Sevgi

- Temizlik Görevlisi

- Bir Kulağından Girip
Öbür Kulağından Çıkmak

- Aşçı

- Ağzı Var Dili Yok

- Selamlaşma

- Müdür
- Halterci
- Piyanist
- Kemancı
- Pandomim Sanatçısı

MUTFAK ETKİNLİĞİ

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

- Kurabiye Yapımı

- İLKÖĞRETİM HAFTASI
- YANGIN HAFTASI

- Halk Ozanı

Türkçe Dil Gelişimi Etkinlikleri
ŞARKI
MERHABA
Merhaba hepinize
Merhaba hepinize
Merhaba hepinize
Nasılsın bugün?
Merhaba sana …..
Merhaba sana …..
Merhaba sana …..
İyiyiz bugün
Merhaba sana Kedi
Merhaba sana Kedi
Merhaba sana Kedi
Nasılsın bugün?
Miyav miyav miyav ...
Merhaba sana Ördek
Merhaba sana Ördek
Merhaba sana Ördek
Nasılsın bugün?
Vak vak vak vak ...

Merhaba sana Arı
Merhaba sana Arı
Merhaba sana Arı
Nasılsın bugün?
Vız vız vız vız vız....
Hoşça kal hepinize
Hoşça kal hepinize
Hoşça kal hepinize
Eğlendik bugün

SELAMLAŞMA
Hey sen selam sana
Gözlerime baksana
Dokunmadan sarılmadan
Merhaba de bana
Haydi ayağı salla
Sonra öpücük at bana
Muck Muck Muck
Haydi elini salla
Sonra öpücük at bana
Muck Muck Muck

OKULUMU SEVERİM
Okulumu pek çok
Pek çok severim
Ayrı kalınca hemen özlerim
Okumayı yazmayı öğretir bana
Sevgiyi saygıyı öğretir bana.

Seni görünce sevindim
Karşılıklı dönelim
Bir yana diğer yana
Haydi zıpla zıpla

Merhaba sana yılan
Merhaba sana Yılan
Merhaba sana Yılan
Nasılsın bugün?
Tis tis tis tis tiss...
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ŞİİR

TEKERLEME

GÜNAYDIN

Elimde var bir kâğıt,

Günaydın günaydın ellerime günaydın

Üzerinde 1 rakamı,

Günaydın günaydın göbeğime günaydın

Yazarken 1'i, önce yukarı, sonra aşağı.

Günaydın günaydın dizlerime günaydın

Birlikte yapalım, sınıfta bulalım.

Günaydın günaydın ayağıma günaydın

Bulduğumuz 1'leri 1 masasına bırakalım..

Yeni bir gün müzik dolsun
Neşe hep bizimle olsun
Günaydın günaydın her yerime günaydın

HİKAYE

HİKAYE TAMAMLAMA

- Okulun İlk Günü

- Aslı ne yapacak ?

- Pezzettino (parçacık)

- Mutlu Hayvanlar

- Salyangoz Evi
- Çizgisiz Zebra
- Kibarcık
- Kırmızı Fili Gördünüz Mü?
- Gökgürültüsü, Şimşek ve Yıldırım
- Aç Tırtıl

BİLMECELER
- Çocukların yuvası,
Bilgi doludur arası. (Okul)
- Kitaplardan bilgiyi öğrenir,
Sınıftaki çocuklara öğretir. (Öğretmen)
- Bir kapaklı,
Çok yapraklı,
İçinde bilgi saklı. (Kitap)
- Kağıt üzerinde dans eder,
Silgi hatalarını siler. (Kalem)
- Kitabı, defteri koyarım,
Her gün okula taşırım. (Çanta)
- Elime alsam yürür, Bırakırsam durur. (Kalem)
- Her şey altından geçer. (Kalem)
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PARMAK OYUNU
OKULA GİDİYORUM

OKUL

Ben büyüdüm okula gidiyorum

Okulun çatısı var

(Başparmak hareket ettirilir)

(İki el birleştirilerek çatı hareketi yapılır)

Okulda bir arkadaşım oldu

İçinde mini mini çocuklar

(İşaret parmağı hareket ettirilir)

(Ellerin parmakları yukarı doğru hareket ettirilir)

Okulda iki arkadaşım oldu

Başlarında öğretmen

(Orta parmak hareket ettirilir)

(Başparmak gösterilir)

Okulda üç arkadaşım oldu

Yanında öğrenciler

(Yüzük parmak hareket ettirilir)

(Diğer parmaklar gösterilir)

Okulda dört arkadaşım oldu
(Serçe parmak hareket ettirilir)
Okulda beş arkadaşım oldu

Birlikte bahçeye çıktılar
(Parmaklarla yürüme hareketi yapılır)

(Bütün parmaklar hareket ettirilir)
Arkadaşlarımı çok severim
(Sarılma hareketi yapılır)
Oyunlar oynar eğlenirim
(Alkışlama hareketi yapılır)

BEN KİMİM ?
Ben en uzunlarıyım adım da “ORTA” benim
(Orta parmak gösterilir)
Benden biraz kısa olana da “YÜZÜK” derler.
(Yüzük parmak gösterilir)
Ondan kısa olan da “İŞARET” tir.
(İşaret parmak gösterilir)
En tombulumuzun adı “BAŞ”
(Baş parmak gösterilir)
En ufağımız ise “SERÇE” dir
(Serçe parmak sallanır)
Birleştiğimiz yer “AVUÇ”
(Avuç açılır, parmaklar gerilir)
Toplu adımıza “EL” derler.
(El sallanır)
Peki size ne derler ?
(Çocuklar işaret edilir)
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SEPTEMBER ENGLISH LESSON PLAN
Topic

Communica on
Objec ves
Language
Objec ves

Vocabulary
Sentence
Structure

Grammar

Nursery Rhymes
Daily rou nes

Introduc ons, Family, Animals
How are you?
What is your name?
How old are you?
Who is that/this?
What Animal is this?
To learn to great friends and acquaintances.
To learn to great people and ask about their wellbeing.
To learn how to iden fy and say their names.
To learn Family members.
To learn all the Animal names (Wild and
Domes cated)
Good, morning, How, You, Today , Old, Fine.
Who, What, Name, That, This,
Good morning.
How are you.
I am ﬁne, thanks.
What is your name?
My name is.
How old are you?
I am…..
Who is that/this?
What Animal is this?
What colour is this Animal?
Prac ce using the words ‘How’
How …...? (ques on word)
What …...?
Who ……?
How many ﬁngers
Channel: Super Simple Songs
h ps://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=xNw1S Sz18Gg

Good Morn ng
Channel: Maple Leaf learn ng
https://www.youtube.com/watch?v=-0o79IMmAYE
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Nursery Rhymes
Daily rou nes

How are you?
Channel: Engl sh S ngs ng
https://www.youtube.com/watch?v=59FTQnfMbIE

Fam ly
Channel: Engl sh S ngs ng
https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ

Farm An mals
Channel: Sm le and Learn
https://www.youtube.com/watch?v=hew oIU4a64

W ld An mals
Channel: Sm le and Learn
https://www.youtube.com/watch?v=CA6Mofzh7jo

SATRANÇ
1) 1. hafta ‘’SATRANÇ TAHTASININ’’ tanınması ve öğrenilmesi.
2) 2. hafta PİYONLARIN hareketlerinin öğrenilmesi.
3) 3. hafta Piyon hareketlerinin tekrarı ve pekiştirilmesi.
4) 4. hafta yatay, dikey ve çaprazlar öğrenilip piyonlarla taş alma ve savunma öğrenildi.
Satranç Öğretmen
Süleyman Can İREGÖR
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