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Değerli Velimiz,  
 
Bu ay ki bültenimizde okul öncesi 
dönem ya da oyun çağı dönemi 
olarak adlandırılan ilk çocukluk 
döneminin genel özelliklerini 
sizlerle paylaşacağız. 
  
Bu dönem gelişim açısından altın 
çağ olarak da nitelendirilen ve 
çocukların gelişimlerinin yaşamları 
boyunca en hızlı olduğu evredir. 
Bu dönemin gelişim özelliklerini 
bilmek çocuğunuz gelişimini takip 
etmeniz açısından önemlidir.  
 
4 YAŞ ÇOCUĞU:   
 
4 yaş çocuğu isteklerinin anında 
yerine getirilmemesini anlayışla karşılamayı öğrenmeye başlar. O artık kendi dışındaki 
dünyanın kuralları olduğunu ve başkalarının hak ve istekleri olduğunu görür ve beklemeyi 
öğrenir. Burada ki temel ilke, çocuğun isteklerinin bazılarına er geç kavuşacağına inanmasıdır. 
 
Bu dönemde çocuk kendisiyle oynayacak arkadaşlarını seçmeye başlar. Önceleri her iki cinsten 
de arkadaş seçerken, okulla beraber kendi cinsinden arkadaş seçmeye özen gösterir.  
 
4 yaş çocuğu değişken bir görünüm sergiler. Genellikle yarım bırakılan bir şeye karşı 
duyarsızdır. 2 yaş döneminde başlayan sorgu çağı 4 yaşında en yüksek düzeye ulaşır. Bu 
evrede çocuk “nasıl” ve “niçin” sorularını ısrarla sorar. Anne ve baba, çocuğun sorularını 
hassasiyetle ele alarak yanıtlamalıdır. 
 
4 yaş çocuğu hareketlidir. Tırmanma, sıçrama, atlama, hızlı bisiklete binme ve takla atma gibi 
tüm bedensel etkinlikleri sever. Artık koşma, ani durma ve tekrar koşmayla ani dönüşleri 
büyük başarıyla gerçekleştirir. Parmak uçlarında oldukça dengeli durur. Merdivenleri tek 
başına yardımsız ve ayak değiştirerek tırmanır. Eğer yardım edilirse uzun bir merdivenden 
ayak değiştirerek inebilir.  
 
4-5 yaş arası çocuğa, ayaklarını birleştirerek zıplama, bir ayağından ötekine sıçrayarak geçme, 
ip atlama, duruş değiştirme, düz yürüme, içi suyu olan bir kabı taşıma ve top atıp tutma 
öğretebilir. Ayrıca, öğretilirse bu yaşta basit müzik aletlerini çalmayı da başarabilir. 
 
Bu dönemde çocuk, yakın geçmişteki olayları, deneyimleri, olup bitenler arasında ilişki kurarak 
anlatır. 
 
Adını, soyadını ve çoğunlukla yaşını söyleyebilir. Şakalardan, fıkralardan zevk alır. 
 
 



 
 

  

20’ye kadar ya da daha fazla, ezbere sayabilir; nesneleri, ismini söylediği nesneye dokunup 
nesne-sözcük arasında (bire bir) eşleştirme yaparak, dört ya da beşe kadar sayabilir. 
  
Yemek yerken, kaşığı, çatalı ustalıkla kullanabilir. Ellerini yıkar, kurular ve dişlerini fırçalar. 
 
Giysilerini çıkarabilir ve giyebilir,  düğmelerin iliklenmesinde, ayakkabı ve giysi bağlarında 
yardıma gereksinim duyar. 
  
Genelde, çok daha bağımsız ve inatçıdır; kendi isteğiyle hareket etmek ister. Akranları ile 
iletişiminde artış görülür. İletişimde çatışmalar yaşayabilir, problemleri konuşarak çözmeye 
hazırdır. 
 
Paylaşma ve oyun sırasında sıra bekleme anlayışı gelişmiştir.  Kardeşi varsa ilgi gösterir, 
sevgiyle yaklaşır, arkadaşlarının duygularını anlamaya çabalar. 
 
Geçmiş, şimdiki zaman ve geleceğe yönelik yeterli bir değerlendirme yapabilir. 
 
Hemen hemen bir yetişkin gibi konuşur. Uzun öyküleri dinler ve gerçekte var olanla düş 
ürününü zaman zaman karıştırarak anlatabilir. Bildiği birkaç çocuk şiirini ezbere okuyabilir ya 
da çocuk şarkılarını söyleyebilir. 
 
 
5 YAŞ ÇOCUĞU: 
  

İlk çocukluk evresinin düğüm noktasını, 
aile ve çocuk için “altın yaş” olarak 
nitelendiren 5 yaş oluşturur. Daha bilgili ve 
olgun birey görünümünde olan 5 yaş 
çocuğu, çevresine karşı dostça bir yaklaşım 
içindedir. 
 
En belirgin özellikleri arasında, yeterli ve 
dengeli oluşu gelmektedir. 5 yaşındaki 
çocuk, yeteneklerinden en iyi biçimde 
yararlanmak ister; hak ettiği sorumluluk ve 
ödüllere biraz olsun sahip olmaktan 
hoşlanır. 5 yaş çocuğu, yaşadığı kültür 
çevresine uyum göstermeyi, başarılı bir 
kontrolle gerçekleştiren çocuktur. 
 

Kısaca, bu üstün özellikleriyle 5 yaş çocuğu, yüksek derecede toplumsallaşmış bir birey 
görünümündedir.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

4 yaş çocuğu, yarım bırakılan bir şeye karşı duyarsızken 5 yaş çocuğu başladığını bitirmeyi 
sever. Gösterişe çok meraklı değildir, kişisel ve sosyal ilişkileri artmıştır.  Ne kendisi ne de 
çevresiyle çelişki halindedir. Güven duygusu ve soğukkanlılık 5 yaş çocuğunun övülecek 
yapısını açıklar. Dikkatlidir, kendine güveni daha yoğun hissedilir. Karar verebilme yetisi daha 
çok gelişmiştir. 
 
Söylenenlere inanır ve uyar, belleği güçlüdür. 5 yaşındaki çocukta bireysel-toplumsal ilişkilerin, 
benlik kavramının; evde, okulda ve toplum içinde uyumun daha belirli olduğu görülür. 
 
Konuşması oldukça akıcıdır. Ezbere şiir okumaktan ya da çocuk şarkıları, çeşit çeşit 
tekerlemeler söylemekten çok hoşlanır. 
 
Kendisine öykü okunmasına veya anlatılmasına bayılır ve sonradan kendi başına ya da 
arkadaşlarıyla birlikte öyküyü tüm ayrıntıları ile canlandırabilir.  
 
Adını, soyadını ve doğum gününü genellikle bilir ve söyler. 
 
Bıçak, çatal kullanmada ustalaşır. Kendi başına giyinip soyunabilir. Düzenli ve temiz olması 
gerektiğini kavrayabilir ama zaman zaman hatırlatmak gerekir. 
 
Grup oyunlarını tercih eder, arkadaşları ile oynadığı oyunlar her gün gelişir. Küçükleri koruma 
duygusu gelişir. Ev içinde ve ev dışında, her türlü oyun malzemesiyle sürekli bir şeyler 
tasarlayıp oluşturarak tüm yaratıcılığını sergiler. 
 
5 yaşındaki çocuk hep konuşmak ister. Yetişkinler gibi uzun cümleler kurmaya çalışır. Bilgisini 
artırmak için sorular sorar. Örneğin  “Bu niçin böyledir”, “şu nasıl kullanılır?” gibi. Sözlü olarak 
ayrıntılı bilgi verir. Olayları ve masalları konuların sırasını bozmadan anlatır; her şeyin neden 
ve niçin olduğu ile ilgilenir. Söylemek istediğini dile getirmeden önce düşünür, sonra söyler. 
 
 
6 YAŞ ÇOCUĞU: 
 

 
6 yaşına rastlayan son çocukluk döneminin 
başlarında dengesiz ve olumsuz bir gelişim 
dikkatimizi çeker. Bir geçiş dönemini oluşturan 
bu yaşta, bedensel ve psikolojik kaynaklı bazı 
temel değişiklikler dikkat çeker. 6 yaş çocuğu 
değişmekte olan bir çocuktur. Anneler 
çocuklarındaki bu ani değişikliklere şaşkınlıkla 
ifade edebilirler. 
6 yaşında çocuk daha rahat, tembel ve kararsız 
bir görünümdedir. Çocuk bir kez daha 2.5 
yaşındaki karar verme güçlüklerine uğrar, yine 
bir şeyin olumlu ve olumsuz tarafları arasında 
gider gelir. 

 
 
 



 
 

  

 
Gesell, çocuğun eylemlerinde bir tür çift motivasyondan oluşmuş görünen iki kutupluluktan 
söz eder. Örneğin, çocuk arkadaşını bir an sever, biraz sonra onu sevmediğini ifade edebilir. 
 
Bu dönemde çocuğun küçük kasları oldukça geliştiğinden, diğer yaşlara oranla el işlerinde 
daha beceriklidir. Kesip yapıştırır, boya yapar, resim yapar, tüm araç ve gereçleri iyi kullanır. 
Erkek çocuklar topla, kızlar iple oynamayı severler. 
 
Sözcük dağarcığı 6 yaşına kadar 10.000 sözcüğe kadar ulaşır. Bu ortalama günde 5 yeni sözcük 
öğrenmelerini anlamını taşır.  
 
Harfleri yazmaya çalışır, bazılarını ters yazar; bazı çocuklar ad ve soyadlarına ek olarak birkaç 
kelime daha yazabilirler. 
 
Oyunlarda ve ilgi alanlarında kız ve erkek çocukları arasında, farklılık izlenir. Her ikisi de, 
sürekli, yeni şeyler denemek ister; yeni oyunlar bulur ve uygular; birçok hayali rollere girer. 
Bireysel oyunun yerini, grup oyununun aldığı görülür. Bu yaşla birlikte sosyal bilincin arttığı 
dikkat çeker. Bazı sorumluluklar yüklenir, söylenenleri dikkatle dinler, dikkat süresi uzar. 
Kendisiyle gerçek nitelikte eğitim uygulamaları yapılacak çağa gelmiştir. 
 
 
 
 
 
Kaynak: 1- Çocuğunuzun ilk Altı Yılı/ Haluk Yavuzer 

                2- Çocuk Psikolojisi/ Haluk Yavuzer 

 

 
 
 
 
 
 

  


