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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN

Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi

DAL

Alan Ortak

MODÜLÜN ADI

0-72 Ay Fiziksel GeliĢim

MODÜLÜN SÜRESĠ

40/25

MODÜLÜN AMACI

Öğrenciye 0-72 ay çocuklarının fiziksel geliĢim
özellikleri ve bu geliĢim alanına yönelik etkinlik
hazırlamaları ile ilgili bilgi ve beceriler kazandırmaktır.

MODÜLÜN ÖĞRENME
KAZANIMLARI

1. 0-72 ay çocuklarının fiziksel geliĢim özelliklerini
açıklayabileceksiniz.
2. 0-72 ay çocuklarının fiziksel geliĢimlerine yönelik
etkinlikler hazırlayabileceksiniz.

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Sınıf, Erken Çocukluk Eğitim Kurumları, Özel
Eğitim Kurumları, Özel ve Kamu KuruluĢlarında bulunan
Eğitim Odaları
Donanım: Kaynak kitaplar, bilgisayar, projeksiyon, akıllı
tahta, fotoğraflar, afiĢler, broĢürler, dergiler, uyarıcı
panolar, CD vb. televizyon, özel ve resmi kurumların
sergi ve gösterileri

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Çocuk geliĢimi ve eğitiminde, erken çocukluk eğitimi önemli bir yer tutar. Çocuğun
geliĢim dönemleri ve bu dönemlere ait özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak; eğitim
ortamının düzenlenmesinde ve daha sağlıklı bir eğitim verilmesinde bize yol gösterici
olacaktır.
Çocuk, dünyaya geldiğinde büyüme ve geliĢme için büyük bir güce sahip olup önemli
ilerlemeler kaydeder. Sevgi, Ģefkat, yakınlık ve ilgiyle büyüyen çocuğun tüm geliĢimleri de
normal seyreder. Her çocuk, fiziksel geliĢim yönünden birbirinden farklı özelliklerle
dünyaya gelmektedir. Çocuğun bakımı ve eğitimiyle ilgilenen bireylerin, çocukların fiziksel
özelliklerini bilmesi, onların sağlıklı bir geliĢim süreci geçirmelerini sağlayarak istenilen
düzeyde fiziksel geliĢim seviyesine ulaĢmalarını sağlamaktadır. Doğum öncesi dönemde ve
doğum sonrasında çocuğa sunulacak bilinçli düzenlenmiĢ eğitim ortamları ve etkinlikler,
sağlıklı bir fiziksel geliĢimin destekleyicisidir. Çocuklara etkinlik hazırlarken çocukların
bireysel farklılıkları mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.
Çocuklar oyun oynarken son derece doğal, içten ve maskesizdir. Bu nedenle
çocuklarla ilgili en doğru ve gerekli tüm bilgilere; onlar oyun oynarken izleyerek
ulaĢabilirsiniz. Çocuklar oyun oynarken hem yaĢadığı sıkıntıları dıĢa vurur hem çevresiyle
iliĢki kurmayı öğrenir hem de sosyal ve toplumsal bir birey olmanın ilk adımlarını atmaya
baĢlar. Oyun oynamanın bu kadar önemli etkileri olduğunu göz önünde bulundurarak uygun
oyun ortamları ve etkinlikleri hazırlayıp geliĢim süreçlerini daha sağlıklı geçirmelerini
sağlamak mümkündür.
Özellikle çocukların geliĢiminin en iyi desteklendiği fiziksel geliĢimi destekleyici
etkinliklerin nasıl düzenleneceğinin bilinmesi çocukların geliĢimlerinin sağlıklı bir Ģekilde
desteklenmesi açısından çok önemlidir.
Bu modülde siz de çocukların fiziksel geliĢim özelliklerini öğrenerek çocukların bu
alandaki geliĢimlerine etkili bir Ģekilde yardım edebileceksiniz. Fiziksel geliĢimle ilgili
verilen örnek etkinlik ve araç gereç rehberliğinde, siz de uygun etkinlik seçmek, araç gereç
hazırlayabilmek için yeni bilgi ve beceriler kazanacaksınız.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1
ÖĞRENME KAZANIMI
Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında bireyin fiziksel geliĢim özellikleri ile temel bilgileri kazanabileceksiniz.

ARAġTIRMA
ArkadaĢlarınızla üçer kiĢilik gruplar oluĢturunuz. Çocukların yaĢ ve geliĢim seviyesine
göre fiziksel geliĢimin özelliklerini, boy, kilo ve diĢ geliĢimlerini inceleyebileceğiniz okul
öncesi eğitim kurumuna gidip gözlem yapınız. Bu gözleminizi fotoğraflarla ve kamera
çekimleri ile destekleyerek bilgisayar ortamında kaydediniz.

1. FĠZĠKSEL GELĠġĠM
1.1. Tanımı ve Önemi
Bireyin sağlıklı yaĢaması ve olumlu davranıĢlar kazanması ( kiĢilik geliĢimi) bedensel
geliĢimi ile yakından ilgilidir. Bu dönemde çocuk bir bütün olarak büyüme gösterir. YaĢamın
bu dönemindeki geliĢimin biçimi ileriki yaĢamı Ģekillendirir. Bebeklik döneminde en hızlı
düzeyde olan fiziksel geliĢim, oyun döneminde yavaĢlamaktadır. Ergenlik döneminde tekrar
hız kazanacaktır.
Fiziksel geliĢim; bedenin ağırlıkça artması ve boyca uzaması yanında, bedeni
oluĢturan tüm alt sistemlerin de büyümesi ve olgunlaĢmasını içeren bir geliĢim alanıdır.
Alt sistemler
kapsamında;
kemiklerin
büyümesi(iskelet
oluĢumu),
kasların
büyümesi(kemiklerin hareket kazanması), beynin büyümesi ve geliĢimi, diĢlerin, duyu
organlarının ve iç salgı bezlerinin ve tüm iç organların ağırlık ve hacim yönünden geliĢimi
yer almaktadır.
Fiziksel geliĢim baĢtan ayağa ve merkezden dıĢa doğru ilkesine uygun olan bir
süreçtir. Bu geliĢim süreci bireyin psikomotor, duygusal, toplumsal ve zihinsel yaĢamını da
etkiler. Böylece bireyin kiĢilik geliĢiminin de temeli oluĢur. Bu nedenle bireyin yaĢamında
fiziksel geliĢimin katkısı büyüktür.
Fiziksel geliĢimi, çocuğun beden yapısında oluĢturduğu etkilere göre iki Ģekilde
inceleyebiliriz:


Nicel / sayısal: Ağırlık ve boyda rakamsal olarak ifade edilen artıĢı açıklar.
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Niteliksel: Yapıda sistem ve bedeni oluĢturan diğer unsurların çalıĢmasındaki
değiĢikliği ifade eder. Örneğin; 6 yaĢındaki bir çocuğun tek ayak üzerinde
sıçrayabilmesi vs.

Psikomotor geliĢimde, çok basit reflekslerle baĢlayan hareketler baĢ, boyun ve gövde
kaslarının kontrolü, motor becerilerin temelini oluĢturan oturma, emekleme, yürüme, koĢma,
atlama, tırmanma gibi motor beceriler ve uzanma, tutma, bırakma, fırlatma gibi elin
yönetimiyle ilgili manipületif beceri kazanılması Ģeklinde devam eder.
Çocuğun fiziksel geliĢiminin sağlıklı olabilmesi için;





Yeterli ve dengeli beslenmeye,
Düzenli uyku ve dinlenmeye,
Temizlik ve hastalıklardan korunmaya,
Açık hava ve bedensel aktivitelere ihtiyacı vardır.

Çocuklarda vücudun kontrolü, fiziksel hareket ve yeteneklerinin geliĢimi ile aktif
yaĢam stili kazanmaları önemsenmeli ve desteklenmelidir.
Çocukların fiziksel geliĢimlerine yönelik değiĢimler; anne-baba ve eğitimciler
tarafından düzenli takip edilmeli, her ne kadar bireysel farklılıklar olması mümkünse de
aksaklık görüldüğünde uzman desteği alınmalıdır. Bebeklik döneminde erkek çocuklar kız
çocuklara oranla boy ve kilo artıĢında daha hızlı iken; ergenlik döneminde geliĢim hızı, her
iki cinste de aynı oranda ilerleyecektir ancak kız çocukları daha erken ergenliğe erer ve
yaĢıtları olan erkeklerden daha geliĢmiĢ duruma gelirler. Ergenlik çağının sonundaysa
erkekler bu farkı kapatırlar.

1.2. Fiziksel GeliĢim Göstergeleri
Fiziksel geliĢimle ilgili dünya üzerindeki pek çok toplumda vücut ölçümlerinin her
yeni kuĢakta, bir öncekine nazaran farklılaĢtığı savunulmaktadır. Yapılan araĢtırmalara göre
bebekler bundan 50-60 yıl öncesine kıyasla daha iri dünyaya gelmektedir. Ayrıca çocukları,
anne ve babalarının kendi yaĢlarındaki hâlinden daha ağır ve daha uzun boyludur. Örneğin;
10 yaĢındaki bir çocuk, anne ve babasının 10 yaĢındaki hâlinden daha ağır ve daha uzun
boyludur.
KuĢaklar arasındaki bu farklılığın sağlık koĢullarının önceki yüzyıllara oranla çok
fazla düzelmiĢ olması, çocukların beslenme Ģekli, hastalıklardan daha iyi korunmaları, hijyen
koĢullarının daha iyi olması, daha iyi tıbbi yardım almaları ve daha iyi eğitimli anne babalar
tarafından büyütülmeleri nedeniyle ortaya çıktığı düĢünülmektedir. Fiziksel geliĢim boy,
ağırlık ve hacim bakımından artıĢın yanı sıra vücut sistemlerinin görevlerini yerine
getirebilecek düzeye ulaĢmasını da içermektedir.

4

1.2.1. Boy ve Kilo
Büyüme; organizmadaki hücre sayısının ve hücrelerin büyüklüğünün artmasıyla
ilgilidir. Yenidoğan bebeğin boyu 48-53 cm, kilosu ise 2500-3500 gr arasındadır. Bebeklik
döneminde erkekler kızlara oranla daha uzun ve daha kiloludur. Ġlk yıllarda büyüme oldukça
hızlı gözle görülebilir niteliktedir.
Bebeklik dönemindeki sağlıklı geliĢimin kanıtı, bebeğin düzenli kilo almasıdır.
Bebeğin normal geliĢimi için anne sütünün yararı tartıĢılmaz bir gerçektir.
Kız ve erkek çocuklar arasında boy ve kilo yönünden farklılık vardır. Bunun nedeni
erkek çocukların kızlara oranla daha çok kemik ve kas kütlesine sahip olmalarıdır. On bir yaĢ
civarı çocukların büyüme ve geliĢmelerinde yavaĢlama görülmeye baĢlar. Bu dönemdeki
çocuk birçok aktiviteye katılarak beceri kazanır. Aynı zamanda geliĢimindeki yavaĢlamadan
istifade ederek bedenine alıĢması da kolaylaĢır.
Büyüme ve geliĢmenin yavaĢlamasına karĢın özellikle kız çocuklarında bu dönemde
boy ve kilo artıĢının yanında ilk adet dönemi görülür. Erkeklerdeyse 15–16 yaĢlarında ikincil
cinsiyet belirtileri görülür.

Resim 1.1: Doğum öncesi ve sonrası beden orantılarındaki değiĢiklikler

Doğumu takip eden ilk iki yıl, yaĢamın tüm dönemlerine oranla büyümenin en hızlı
olduğu dönemdir. Ġki yaĢtan sonra fiziksel büyüme yine hızlı olmakla beraber, biraz
yavaĢlar. Bu dönemde bebeğin karnının büyük oluĢu kamburumsu bir görüntü verir ancak iki
yaĢından sonra vücut duruĢu yetiĢkine benzemeye baĢlar.
Erken çocukluk eğitimi döneminde vücut oranları gözle görülebilir Ģekilde değiĢir.
Gövde ve bacaklar hızla büyür. YaklaĢık 6 yaĢ civarında vücudun genel görünümü yetiĢkin
görünümüne benzer.
Çocukların boy geliĢimini desteklemek için bir etkinlik örneği aĢağıda verilmiĢtir.
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ETKĠNLĠK 1
Etkinlik adı: Top oyunu
Etkinliğin amacı: Büyük ve küçük kas geliĢimini desteklemek
YaĢ grubu: Bebeklik dönemi
Kullanılan araç-gereç: Top
Uygulama
Oturabilen bir çocuğun önüne top yuvarlayınız. Çocuğun bu topu tutmaya ve
yuvarlamaya çalıĢtığını görürsünüz. Çocuk emekleyebiliyorsa bu kez topu yakalayabilmek
için ona doğru sürünmeye çalıĢacaktır. Buna benzer değiĢik devinimsel hareketler yapılarak
çocuğun fiziksel geliĢimi desteklenebilir.

Resim 1.2: Top oyunu

ETKĠNLĠK 2
Etkinlik adı: Zıp zıp zıpla oyunu
Etkinliğin amacı: Büyük kas geliĢimini desteklemek
Kullanılan araç-gereç: Top
Uygulama
Çocuklar oyun alanında, aĢağıda verilen sözleri tekerleme gibi söyler ve belirtilen
hareketleri tekerlemeye uyarak yapar.
Zıp zıp zıpla (Tek ayakla zıplanır.).
Hop hop hopla (Ġki ayakla hoplanır.).
Top top topla ( Son iki hecede yere çömelinir.).
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ETKĠNLĠK 3
Etkinlik adı: Büyü büyü, küçül küçül oyunu
Etkinliğin amacı: Büyük kas geliĢimini desteklemek
Uygulama
Çocuklar ayakta durur. Öğretmen, aĢağıdaki sözleri söylerken çocuklar bu sözlere
uygun hareketleri yapar. Oyunun ilk kısmında “Büyü. Büyü.”, ikinci kısmında “Küçül.
Küçül.” oyunu oynanır.
Büyü, büyü.
Kolları yukarı kaldır.
Daha çok kaldır, daha çok kaldır.
Ayak parmaklarının ucuna bas.
Daha çok yüksel, daha çok yüksel.
Büyü, büyü kocaman ol. Büyü, büyü kocaman ol.
(Çocuklar en çok yükseldiklerinde, ara vermeden “Küçül, Küçül” oyununa geçilir.)
Küçül, küçül.
Kollarını indir.
Çömelerek büzül.
Daha çok büzül, daha çok büzül.
Küçül küçül minicik ol.

1.2.2. Kaslar
Kaslar, kemiklerin üzerini örten ve hareket yeteneği kazandıran iskelet-hareket sistemi
elemanlarıdır. Vücut, hareketlerini kaslar sayesinde yapar. Çocuğun doğumda kaslarının
ağırlığı beden ağırlığına göre 1/5 ile 1/4 arasındadır, ergenlikte bu oran 1/3 iken
yetiĢkinlikteyse 2/5‟i kadardır.
Kasların vücuttaki geliĢimi belli bir sıra izler. Önce büyük kaslar sonra da küçük
kaslar geliĢir. Erken çocukluk dönemindeyse daha çok kaba motor hareketler ince motor
hareketlerden daha önce kendini gösterir. Örneğin; çocuklar bu dönemde rahatlıkla koĢup
zıplayabilirken düğme ilikleme ve makas kullanma gibi becerileri yapmada zorlanırlar.
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Resim 1.3: Çocukların küçük kaslarını destekleyen bir etkinlik

Ġnce ve kaba motor becerilerin geliĢimi kız ve erkek çocuklarda farklıdır. Kızlar ince
motor hareketleri daha iyi yaparken erkek çocukların kaba motor becerilerde daha iyi olduğu
gözlenmiĢtir.
Kaslar istemli ve istemsiz kaslar olmak üzere ikiye ayrılır:



Ġstemli kaslar: Ġstenilen zamanda istenilen hareketleri sağlayan kaslara denir.
Örneğin; Kol, boyun, baĢ, bacak, parmak, göz kapağı kasları bu gruba girer.
Ġstemsiz kaslar: Bu kasların özelliği kiĢiye bağlı olmadan çalıĢmalarıdır.
Örneğin: Mide, kalp, karaciğer, dalak, bağırsaklar vb. iç organlarımız istemsiz
çalıĢan kaslara girer.

Ġstemli kasların çalıĢmasını destekleyici bir etkinlik aĢağıda verilmiĢtir.

Resim 1.4: Çocukların büyük kaslarını destekleyen bir etkinlik

Kasların vücuttaki bazı görevleri Ģunlardır:







Ġskelet sisteminin hareketini sağlar.
Vücudun enerji deposudur.
Dilin hareketini sağlar ve konuĢmaya yardım eder.
Organların çalıĢmasını etkiler.
Kalbin çalıĢmasında ve kan dolaĢımında etkin rolleri vardır.
Solunum sisteminin çalıĢmasına yardımcı olur.

Öğretmen aĢağıda verilen etkinliği gerçekleĢtirerek çocukların fiziksel geliĢimlerini
desteklemiĢ olacaktır.
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ETKĠNLĠK 4
Etkinlik adı: On parmak
Etkinliğin amacı: Büyük ve küçük kas geliĢimini desteklemek
Uygulama
Benim on parmağım var ( Ġki elin parmakları açılarak gösterilir.).
Hepsi benim (Eller, parmaklar açık olarak göğüste kavuĢturulur.).
Onlarla ben her Ģeyi yaparım.
Sımsıkı kaparım ( Her iki el yumruk yapılır.).
Kocaman açarım ( Ġki elin parmakları açılır.).
Birbirine kavuĢtururum( Eller kavuĢturulur.).
Arkama saklarım ( Eller arkaya saklanır.).
Yukarıya kaldırırım ( Kollar yukarıya gerilerek kaldırılır.).
AĢağıya indiririm ( Kollar bedenin iki yanına sarkıtılır.).
Sonra kucağımda dinlendiririm ( Eller rahatça kavuĢturulup kucağa konur.).
ETKĠNLĠK 5
Etkinlik adı: Hızlı mandallar
Etkinliğin amacı: Küçük kas geliĢimini desteklemek
YaĢ grubu: 4-5 YaĢ
Araç-gereç: Mandal
Uygulama
Sınıf iki gruba ayrılır. Ġki grupta ayrı yerlerde arka arkaya sıraya girer. Bu iki sıranın
tam karĢısına da her gruptan bir tane olacak Ģekilde ebe geçmesi sağlanır. Bu sırada
çocukların önüne eĢit sayıda mandallar koyulur. Çocuklar sırasıyla mandalları karĢıdaki
ebenin üstüne takar ve sıranın arkasına geçer. Mandalları en hızlı takıp bitiren grup birinci
olur.

1.2.3. Kemikler ve DiĢler
Büyüme sürecinde bedenin oranları sürekli bir değiĢim gösterir. Yenidoğan bebeğin
kemikleri kıkırdaktır, zamanla bu kıkırdak doku kalsiyum, fosfat ve diğer minerallerin
etkisiyle kemikleĢmeye baĢlar.
Yenidoğan bebekte toplam 270 kemik vardır. Ġlk yıllardaki kemik geliĢimi hızlıyken
ilk çocuklukta bu hız düĢer ancak ergenlik döneminde kemik geliĢiminin tekrar hızlandığı
görülür.
Ġskelet geliĢimi kızlarda ve erkeklerde farklıdır. Özellikle ilk çocukluk döneminde
kızların iskelet geliĢimi, erkeklerin iskelet geliĢimine göre daha ileri seviyededir. Aynı
zamanda iskelet sistemi bedenin oranını da belirler. Bedenin baĢ, kol, el, göğüs, karın, bacak
ve ayak gibi parçalarının birbirine göre büyüklüğü bedenin oranını verir.
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Resim 1.5:Ġskelet sistemi

Resim 1.6: Kemiğin yapısı

Yenidoğan bebeğin baĢı, vücuduna oranla daha büyüktür. Normal bir yetiĢkinde baĢ,
beden büyüklüğünün 1/8‟i kadardır, yenidoğanda ise bu oran 1/4 kadardır.
Yenidoğanın baĢ çevresi yaklaĢık 35cm‟dir. 3. ayda 40,5 cm, 6. ayda 43 cm, 1 yaĢında
46 cm‟dir. BaĢın büyümesi, beyin büyümesini yansıttığı için tüm çocuklarda dikkatle
izlenmelidir.
Göğüs çevresi, yenidoğanda baĢ çevresiyle birbirine çok yakın olup neredeyse eĢittir.
1 yaĢından sonra göğüs çevresi baĢ çevresini geçer. Doğumda göğüs çevresi 33 cm‟dir. 1
yaĢında 47 cm, 5 yaĢında 55 cm‟dir.
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Verilen tüm ölçümlerin yaklaĢık değerler olduğu ve bireysel farklılıklara göre bu
oranlardaki değiĢikliklerin normal olduğu unutulmamalıdır ancak bulunan sonuçlar büyük
farklılık taĢıyorsa en yakın zamanda çocuğun bir uzmana götürülmesi gerekir.

Resim 1.7: Bıngıldağın görünümü

Yenidoğan bebeğin kafatası arasında altı tane boĢluk vardır. Bu boĢluklara bıngıldak
(fontonel) adı verilir.
Bunların beĢ tanesi doğumun ilk günlerinde kapanırken tepedeki bıngıldak on iki-on
sekiz ayları arasında kapanır. Kemik hastalığı olanlarda bıngıldaklar geç kapanırken beyin
geliĢiminde problem olmayan çocuklarda daha erken kapanmaktadır. Bebeğin bıngıldağı
normal zamandan daha erken kapandıysa (ön bıngıldak 3 aydan önce) doktora baĢvurulmalı
ve bebeğin kafa çevresindeki büyüme izlenmelidir.
Tam tersi bir durumda yani bıngıldağın geç kapanması durumunda da bebekte D
vitamini eksikliğinden ve hipotiroidi ( tiroid bezinin az çalıĢmasına ve tiroid hormonlarının
az oluĢması; tiroid yetmezliği ) sorunundan söz edilebilir.
Bebeğin bıngıldağı geç kapandıysa D vitamini eksiği olup olmadığı, trioid
hormonlarıyla ilgili sorun bulunup bulunmadığına bakılır. Bıngıldağın zamanında kapanması
için doktorlar tarafından vitamin takviyesi yapılması önerilmektedir. Yenidoğan bebeklere
her gün D vitamini desteği sağlanması, bunun damla ya da Ģurup Ģeklinde kullanılması yine
doktor önerisiyle gerçekleĢtirilmektedir. Bazı bebeklerdeyse bıngıldak içe çöküktür.
Uzmanlara göre bunun sebebi, yetersiz beslenme ya da sıvı kaybıyla ilgilidir.
Bazı çalıĢmalar bu büyümelerin düzenli olmayabileceğini, bebekler ve çocukların bazı
aylarda daha fazla uzarken veya ağırlık kazanırken bazı aylarda daha az uzayıp daha az
ağırlık kazanabilmelerini göstermektedir. Bu yüzden duraklama dönemlerinin olabileceği
gibi ani büyümelerin de olabileceği unutulmamalıdır.
Bebeklikteki fiziksel büyümede kalıtım, beslenme, çevre koĢulları, ailenin
sosyoekonomik düzeyi ve çocuğun yeterli uyarım alması da etkili olmaktadır. Ülkemizdeki
ortalama doğum ağırlık değerleri, Batı Avrupa ve ABD standartlarına uygunluk
göstermektedir.

11

DiĢ tabakalarının geliĢimi doğum öncesi dönemde baĢlar. OlgunlaĢmasını tamamlayan
diĢler, doğumdan sonra belli bir sırayla diĢ etlerini delerek çıkar. Ġlk diĢler yaklaĢık 6-10.
ayda çıkmaktadır ancak farklı ülkelerdeki çocukların diĢ geliĢimlerinin de değiĢik olduğu
sonucuna varılmıĢtır. Bazı bebeklerde diĢin ilk çıkıĢı 12. aya kadar olabilmektedir. Bazı
bebeklerin de doğduklarında bir veya birden fazla diĢi de olabilmektedir. Dört yaĢına doğru
çocuğun tamamlanan bu diĢlerine süt diĢleri adı verilir. Süt diĢleri 20 adet olup 2-2,5 yaĢına
kadar tamamlanır.
Süt diĢlerinin çıkma zamanı aĢağıda görülmektedir.

Resim 1.8: Süt diĢlerinin çıkma zamanı

Süt diĢlerini tamamlayan çocuk yedi yaĢına geldiğinde süt diĢleri çıkıĢ sırasına göre
düĢmeye baĢlar ve yerini kalıcı diĢlere bırakır. On iki yaĢına geldiğindeyse çocuğun ağzında
28 adet kalıcı diĢ bulunur. Ġlk düĢen diĢ, genellikle alt ve ön kesiciler olmaktadır.
Kemiklerin geliĢimi ve diĢlerin geliĢimi arasında sıkı bir bağ vardır Süt ve kalıcı
diĢlerin zamanında ve sağlam çıkmasında annenin sağlıklı ve yeterli beslenmesi, doğum
sonrası bebeğin ve annenin yeterli ve dengeli beslenmesinin önemli bir rolü vardır. DiĢ
geliĢimi bakımından kızlar bir yıl daha öndedir.

Resim 1.9: Kalıcı diĢlerinin çıkma zamanı
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Çocukların DiĢ Sağlığının Korunmasında Dikkat Edilecek Noktalar


Bebeklerin diĢ etleri, emzirildikten hemen sonra kalan süt veya mama
kalıntılarını temizlemek için bir bezle silinmelidir. Bu temizlik ileri yaĢ
diĢ sağlığı için çok önemlidir.
Çocuğa süt diĢlerinin çıkmasından itibaren doğru diĢ fırçalama ve diĢ ipi
kullanma alıĢkanlığı kazandırılmalıdır.
Gün içinde Ģekerli gıdaları çok sık yemekten kaçınılmalıdır.
DiĢ fırçaları 3-5 ayda bir değiĢtirilmelidir.
Sert yiyecekler diĢlerle kırılmamalıdır.
DiĢler iğne, kürdan vb. ile karıĢtırılmamalıdır.
DiĢ sağlığı açısından kalsiyum vb. mineraller ve vitaminler yönünden
zengin yiyeceklerin yeterli ve dengeli alımına özen gösterilmelidir.
Düzenli aralıklarla diĢ doktoruna gidilip gerekli kontroller yaptırılmalıdır.









Resim 1.10:Çocuklarda diĢ fırçalama alıĢkanlığı kazandıran baba

ETKĠNLĠK 6:
Kemik ve diĢ sağlığına yönelik bir afiĢ hazırlayınız. Sınıfta arkadaĢlarınızla tartıĢarak
inceleyiniz.

1.2.4:Fiziksel GeliĢimi Etkileyen Faktörler

Kalıtım
Bireyin genler yoluyla anne-babasından aldığı özelikler, kiĢinin fiziksel geliĢiminin
belirleyicilerinden biridir. Cinsiyet, göz rengi, boyu, ten rengi, saç rengi ve biçimi, genetik
hastalıkları kalıtım yoluyla geldiği için kiĢinin fiziksel geliĢimini büyük ölçüde
etkilemektedir.
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Çevre
Doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrasında gerçekleĢen olaylar,
kazalar, annenin yetersiz beslenmesi, alkol-uyuĢturucu-sigara kullanımı gibi etkenler
çocukların fiziksel geliĢimine etki eden çevresel faktörlerdir.

1.2.5. Sistemler ve Organlar
Ġnsan vücudu, fiziksel ve kimyasal yapılardan oluĢan bir sistemler bütünüdür. Vücut,
insan sağlığının maddesel parçasıdır. Ġnsan varlığının korunması ve soyun sürekliliği için
birbiriyle uyumlu bir biçimde çalıĢan ögelerden oluĢmuĢtur.
Ġnsan vücudunun ana birimi hücredir. Hücreler ve hücreler arası maddeler birleĢerek
dokuları oluĢturur. Dokular, biçimsel ve iĢlevsel birimler olan organları oluĢturur.
Fizyolojik olarak aynı iĢlevi gören yapısal organ birlikleri de vücudun sistemlerini
meydana getirir. Ġnsan vücudundaki temel sistemler; hareket, sinir, solunum, dolaĢım ve
sindirim sistemleri olarak sıralanabilir. Bu sistemler duygu, hareket ve beslenme
gereksinimlerini yerine getirir.
Ġnsan vücudunun olağan büyüme ve geliĢmesi, sistemlerin ve sistemleri oluĢturan her
organın görevini yerine getirmesine bağlıdır.
Ġnsan vücudunun oluĢturan sistemler Ģunlardır:






Sindirim sistemi
Solunum sistemi
Kalp ve kan dolaĢımı
BoĢaltım sistemi
Beyin ve sinir sistemi



Sindirim Sistemi
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Bebeğin sindirim sistemi, anne sütü ve onun bileĢimine yakın gıdaları sindirebilecek
niteliktedir. Bebeklerin midesi küçük olduğundan beslenme sırasında mide kapasitesi
oranında besin alımına dikkat edilmelidir. Bebeğin çabuk acıkacağı göz önünde
bulundurularak az ve sık sık beslenmesi gerekir ancak yaĢla birlikte mide kapasitesi de
büyüdüğünden alınması gereken besin miktarı da bu oranda artar.

Resim 1.11: Sindirim sistemi

Midede sindirime yardımcı olan salgıların miktarı ve özellikleri çocuk büyüdükçe
değiĢkenlik gösterdiğinden bebek farklı gıdaları zamanla daha kolay sindirebilir.
Ergenlik döneminde midenin büyüklüğü ve kapasitesi arttığından bu dönemde yemek
yeme fazlalaĢır.


Solunum sistemi

Hücrelerin fonksiyonlarını yerlerine getirmeleri için enerjiye ihtiyaçları vardır. Bu
enerji besin ögelerinin ve oksijenin kullanılmasıyla sağlanır.
Oksijenin hücre düzeyinde kullanılmasına iç solunum, oksijenin dıĢ ortamdan
alınmasınaysa dıĢ solunum denir.


Solunum Sistemini oluĢturan organlar
o
o

Burun: Solunum sisteminin ilk kanalı olan burunda solunan hava
nemlenir, havanın kokusu alınır ve akciğerlere ulaĢtırılmadan önce
hava ısıtılır.
Yutak: Solunum sistemi ve sindirim sisteminde iletici bir
mekanizma olarak görev görür. Solunan havayı soluk borusuna
ulaĢtırır.
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o
o
o
o
o

Gırtlak: Soluk borusunun üst kısmındaki geniĢ yapıya gırtlak adı
verilir.
Soluk Borusu: Solunan havanın içeriğindeki tozlar ve mikroplar
soluk borusunda temizlenir ve akciğerlere ulaĢamamıĢ olur.
BronĢlar: Soluk borusunun ikiye ayrılması sonucu bronĢlar oluĢur.
Akciğerler: Göğüs boĢluğunda bulunan akciğerler, insan vücudu
için önemli organlardır.
Diyafram: Diyafram kası kasılıp gevĢeyerek göğüs boĢluğunun
hacmini artırır ve azaltır. Bu sayede akciğerlere hava dolar.

Bebeklerin solunum sistemleri yetiĢkinlerinkinden farklıdır. Bebeklerin solunum
yolları daha dar ve kısadır. Bu nedenle daha fazla nefes alıp verirler. Yeni doğmuĢ bebeğin
dakikadaki solunum sayısı 40-60, üç aylık bebeğin 35-40, bir yaĢındaki bebeğin ise 30-35‟
tir. Bu dönemdeki solunum hızlı ve yüzeyseldir. Bebeklerin hızlı solunumuna neden olan
yatay durumdaki kaburga kemikleridir. Bu nedenle bebek, solunumu daha çok karın kasları
yardımıyla yapar.
Ġlerleyen yaĢlarda çocuğun solunumu, geliĢimiyle birlikte ilerler ve yetiĢkin
solunumuna yaklaĢır. Dört yaĢından sonra çocuk kendini daha çok hareketin fazla olduğu
etkinlikler içinde bulur. Bu tür etkinlikler sayesinde çocuk doğru nefes alıp vermeyi öğrenir.

Resim 1.12: Solunum sistemi

ETKĠNLĠK 7
Etkinlik adı: Günaydın ( benimle gelme )
Etkinliğin amacı: Çocuğun solunumunu desteklemek
Uygulama
Öğrenciler bir halka üzerinde, yüzleri merkeze dönük durur. Bir ebe halkanın
dıĢındadır. Halkanın etrafında koĢarken hafifçe bir arkadaĢına dokunarak "Benimle gelme."
der.
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Ġki oyuncu ters istikamette koĢar. KarĢılaĢtıkları zaman birbirlerini eğilerek
selamlarlar ve "Günaydın." derler ve boĢ kalan yeri kapmak için koĢularına devam ederler.
BoĢ yeri kapamayan öğrenci ebe olur ve oyunu tekrarlar.
ETKĠNLĠK 8:
Etkinlik adı: Bahçedeki midilli
Etkinliğin amacı: Çocuğun fiziksel geliĢimini destekleyerek solunum organlarının
düzgün çalıĢmasını desteklemek
Uygulama
Çocuklar el ele tutarak bir halka oluĢturur. Yüzler ortaya dönüktür.
Midilli olan çocuk ortadadır.
Dairedeki çocuklar: " Midilli, sen bahçemize nasıl girdin?"
Midilli :" Ġçeriye atladım."
Dairedeki çocuklar: "Nasıl çıkacaksın ?"
Midilli:" ĠĢte böyle!"
Dedikten sonra Midilli, halkadakilerin kolları altından çeĢitli denemeler yaparak halka
dıĢına çıkmaya çalıĢır. Midilli dıĢarı çıkar çıkmaz, halka üzerindeki oyunculardan 3,4 tanesi
koĢucu olur ve Midilli'yi yakalamaya çalıĢırlar. Midilli‟yi ilk yakalayan bir sonraki oyun için
Midilli olur.


Kalp ve kan dolaşımı

DolaĢımı sağlayan organ ve yapılar; kalp, kan ve kan damarlarıdır. Kalp herkesin
kendi yumruğu büyüklüğünde olan bir organdır.
Ġnsan vücudunda bulunan en güçlü kas kalp kasıdır. Dakikada ortalama 70 kez kasılır.
Kalbin bir günde pompaladığı kan yaklaĢık 20 tonun üzerindedir. Yenidoğanın kalbi
ortalama 120-140 arasında atar. Bu hız sonraki yaĢlarda düĢer ve yetiĢkin seviyesine gelir.
Normal bir yetiĢkinin kalbi dakikada 60-70 arasında atar.
Yeni doğan bir bebeğin kanında, bebeği mikroplara karĢı koruyan antikorlar bulunur.
Bu antikorlar bebeğe plesanta aracılığı ile geçer. Bebek doğduktan ilk iki üç ayda kızamık,
kızıl, kabakulak ve çocuk felci gibi bulaĢıcı çocuk hastalıklarından bu antikorlar yoluyla
korunur ancak bu antikorlar üçüncü aydan sonra etkisini yitirdiğinden gerekli aĢıların
zamanında yapılması gerekir.
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Resim 1.13: Kan dolaĢımı

Kalpten çıkan kan, akciğerlere gider ve oksijenle zenginleĢtikten sonra kalbe geri
döner. Buna küçük dolaĢım denir. Oksijenle zenginleĢen kanın vücuda yayıldıktan sonra
geri dönmesine ise büyük kan dolaĢımı denir. Hücre ve dokulardaki artıklar kanla dolaĢım
sistemi ile vücuttan uzaklaĢtırılırlar.
Besinlerle alınan temel maddeler ve solunum ile alınan oksijen hücre düzeyine kadar
kan sayesinde iletilir. Bu anlamda kan hayati önem taĢır. Çocukların açık havada oynamaları
onların fiziksel geliĢimlerinin yanında sağlıklı geliĢimlerine de katkıda bulunur.

Resim 1.14: Çocukların açık havada oyunu ve fiziksel geliĢim

AĢağıda çocukların açık havada oynayabilecekleri bir etkinlik örneği verilmiĢtir.
ETKĠNLĠK 9:
Etkinliğin adı: Ağaçlardaki sincaplar
Etkinliğin amacı: Büyük ve küçük kas geliĢimini desteklemek
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Uygulama
Çocuklar 7-8 kiĢilik gruplar oluĢturur. Her grup el ele tutarak bir daire yapar. Bir kiĢi
ortada bulunur. Biri de ebe olarak dıĢarıdadır.
Daireyi oluĢturan çocuklar bir ağacı temsil eder. Dairenin ortasındaki öğrenciler
sincaplardır. Ebe olan öğrenci de sincaptır.
Öğretmenin düdüğü ile sincaplar, kendi dairesinden çıkar ve baĢka daireye giderler.
Bu sırada ebe olan sincap da kendisine bir ağaç bulur. DıĢarıda kalan ebe, sincap olur.
(Öğretmen bütün çocuklara sincap olma olanağı vermelidir.)
ETKĠNLĠK 10:
Etkinliğin adı: Sıkı sıkı sarılalım
Etkinliğin amacı: Büyük ve küçük kas geliĢimini desteklemek
Uygulama
Bütün öğrenciler dağınık olarak bahçede dolaĢmaya baĢlarlar. Bir yandan da
öğretmenin vereceği komutu izlerler. Öğretmen düdüğü çalar ve aynı anda kollarından birini
havaya kaldırarak parmaklarıyla herhangi bir sayı gösterir (1,2,3,4 veya 5 ). Düdük sesini
duyan öğrenciler öğretmenin hangi sayıyı gösterdiğine bakarak bu sayıyı tamamlamak üzere
arkadaĢlarına sıkı sıkı sarılır.
Bir süre sonra öğretmen oluĢan grupları kontrol eder, sayıyı tamamlayamayan veya
tek kalan öğrencileri eler ve oyuna devam edilir (1 sayısı iĢaret edildiğinde öğrenciler tek
baĢlarına “Hazır ol!” da beklerler.).


BoĢaltım sistemi

Vücuttaki fazla suyun ve suda erimiĢ hâlde zararlı ya da gereğinden fazla bulunan
maddelerin hücrelerden ve vücut sıvısından uzaklaĢtırılması olayına boĢaltım adı verilir.
Vücuttaki zararlı maddelerin vücuttan uzaklaĢtırılması için birçok sistem birlikte çalıĢır. Bu
sistemlerden biri de boĢaltım olayını gerçekleĢtiren boĢaltım sistemidir.


BoĢaltım sistemini oluĢturan organlar
o
o
o
o

Böbrek: BoĢaltımın baĢladığı yapıdır. Kan ilk olarak böbreklere
gelir ve böbreklerde süzülür. Böylece kandaki atık maddeler
uzaklaĢtırılmıĢ olur.
Üreter ( Ġdrar kanalı ): Ġnce, uzun borucuklar Ģeklindedir. Ġdrarı
böbreklerden alıp idrar kesesine taĢır.
Ġdrar Kesesi ( Mesane ): Üreterden alınan idrarın bir süre
depolandığı yerdir.
Üretra ( DıĢ idrar kanalı ): Ġdrar kesesinden sonra gelen ve idrarı
alıp vücut dıĢına atan bölümdür.
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Resim 1.15: BoĢaltım sistemi

Su ve karbondioksit fazlası solunumla, su ve tuzlarsa terleme yoluyla vücuttan dıĢarı
atılır. Üre, ürik asit, su ve tuz böbrekler tarafından idrarla dıĢarı atılır. Ġdrarın % 95‟i sudur.
Ġlk yıllarda böbreklerin çalıĢması düzensizdir. Bebeğin idrar yapma sayısı beslenme ve
çevre koĢullarına bağlı olarak değiĢkenlik gösterir. Bebeğin aldığı gıda ve sıvı miktarı
arttıkça idrar yapma sayısı da o oranda artar. Özellikle bebeklerin altının ıslak
bırakılmasından kaynaklı idrar yolu enfeksiyonlarının oluĢmasını engellemek için gerekli
hijyen koĢullarının sağlanması gerekir. Kız çocuklarının alt temizliği yapılırken kirliliğin
üretme organlarına yayılması önlenmelidir.
Buluğ çağına kadar çocukların üreme organları herhangi bir fonksiyon göstermez
ancak ergenlik çağında yetiĢkin seviyesine kadar ulaĢır. Genellikle hareket halinde olan
çocuğun metabolizması da düzenli iĢler. Bu nedenle aktivitenin sadece çocuklukta değil tüm
yaĢ dönemlerinde uygulanması gerektiği unutulmamalıdır.

1.2.6. Beyin ve Sinir Sistemi
Sinir Sistemini ve oluĢturan doku ve organları aĢağıdaki gibi sınıflandırabiliriz:
Sinir Sistemi






Çevresel Sinir Sistemi

Merkezi Sinir Sistemi
Beyin
Beyincik
Omurilik soğanı
Omurilik

Merkezi sinir sistemi ve vücut organları arasındaki sinirsel iletimi, çevresel sinir
sistemini oluĢturan sinir lifleri tarafından sağlanır.
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Resim: 1.16: Merkezi sinir sistemi



Merkezi sinir sistemi

Beyin, beyincik ve omurilikten oluĢur. Merkezi sinir sisteminden 43 çift sinir çıkar.
Bunların on iki çifti beyinden çıkar. Bunlara kafa çiftleri adı verilir. Bunlar; ses duyma, söz
söyleme, tat alma, okuma ve yazma, dengeli yürüme gibi faaliyetlerin gerçekleĢmesini
sağlar. Geriye kalan 31 çift sinirse kaslara ve iç organlara gider. Bu sinirler kasların görevini
yapmasını sağlar.
Merkezi sinir sistemi, ilk çocukluk döneminde hızlıyken erinlik döneminden sonra
durur. Çocukluk döneminde beyin ölçüsünde son derece bir yavaĢlama söz konusudur.
Beynin doğum öncesi ve doğum sonrasındaki geliĢimi hızlıdır. Bu büyüme ve geliĢmeye
beynin büyüme hamlesi denir.
Ġnsan doğumda yaĢamı boyunca sahip olabileceği nöron hücrelerinin tümüne sahiptir.
Beyinde hücre kaybı meydana geldiğinde bu hücrenin yerine yeni hücre oluĢmaz.
YaĢamın ilk yıllarında zamanının çoğunu uyuyarak geçiren çocuk, ikinci aydan
itibaren çevreyle yavaĢ yavaĢ etkileĢime girmeye baĢlar. Sinir sistemi ve kasların
olgunlaĢmasıyla baĢını üçüncü ayda dik tutar. BeĢinci ayda dönme hareketlerinin yanında
altıncı aya doğru oturma eylemini gerçekleĢtirir. Giderek ayakta durma, yürüme ve koĢma
gibi büyük kaslarını kullanma ile ilgili beceriler kazanmaya baĢlar.
ETKĠNLĠK 11
Etkinlik adı: Yağmur - kar - fırtına
Etkinliğin amacı: Büyük ve küçük kas geliĢimini desteklemek
Uygulama
Oyuna baĢlamadan önce yağmur, kar, fırtına sözcüklerinin karĢılığında yapılacak
hareketler çocuklara öğretilir. Yönetici, yağmur dediği zaman oyuncular parmaklarını yere
doğru çevirerek kollarını aĢağı yukarı indirip kaldırmaya baĢlar. Kar denildiğinde eller göğse
vurulur. Fırtına denildiğinde bütün oyuncular „‟vuuuuuuu‟‟ seslerini çıkarır ve el çırpmaya
baĢlarlar. Önce oyunun bir denemesi yapılır daha sonra oyuna geçilir.
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Oyunda değiĢiklik olarak “Benim söylediğimi yapın. Sizi ĢaĢırtmak için bazen yanlıĢ
hareketler gösterebilirim.” der. Oyunda yanılanlar seyirci olarak kalır, hareketlere katılmaz.

Resim 1.17: Çocukluk dönemindeki fiziksel aktiviteler

1.3. Fiziksel GeliĢimin Diğer GeliĢim Alanlarıyla ĠliĢkisi
Fiziksel geliĢim tüm geliĢim alanlarının temelini oluĢturur. Çocuğun fiziksel geliĢimi
diğer geliĢim alanlarını doğrudan etkiler. Fiziksel geliĢiminde yaĢının gerektirdiği düzeyde
olmayan bir çocuk yaĢıtlarıyla oynamakta zorlanacak bu da çocuğun duygusal ve sosyal
geliĢimini olumsuz yönde etkileyecektir.
Hareket, çocuğun geliĢmesi, kendi bedenini ve çevresini tanıyabilmesi, geliĢmekte
olan kaslarının çalıĢması için gereklidir. Çocuklarda fiziksel geliĢim ile biliĢsel geliĢim
arasında yakın bir iliĢki bulunmaktadır. Çocuklar doğa koĢullarıyla iç içe oynarken çevredeki
olay nesnelerin adlarını öğrenmek, tanımlarını yapmak, birbiriyle bağlantılı kavramları
gözleyerek ve deneyerek öğrenir. Okul öncesi çocuklarına sağlanan açık hava oyun sahası
gerçek ve canlı bir laboratuvar yerine geçer.
Fiziksel geliĢimi destekleyici etkinlikler ve materyaller de çocuğun sadece fiziksel
geliĢimini değil, tüm geliĢim alanlarını da olumlu yönde etkileyecektir. Örneğin; oyun
oynayan çocuk hareket hâlinde olduğundan büyük ve küçük kasları çalıĢacak ve kan
dolaĢımı hızlanacaktır. Duygusal olarak rahatlayacak ve arkadaĢları ile birlikte oynadığı için
sosyalleĢecektir.
Çocuklarda aynı zamanda fiziksel geliĢim ile sosyal-duygusal geliĢim arasında da
yakın bir iliĢki bulunmaktadır.


BaĢkalarıyla uyum ve eĢ güdüm sağlama: Kısıtlı ve dar bir alandan bahçeye
ve yakın çevreye açıldığı zaman, çocuğun dolaĢma olanakları çoğalır, çevresi
geniĢler, yaĢıtlarıyla ve yetiĢkinlerle iletiĢimi artar.
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Toplumun kurallarını öğrenme ve benimseme: Bedensel etkinliklerde yer,
oyuncak gibi somut Ģeylerin paylaĢılmasına ek olarak duyguları ve düĢünceleri
paylaĢma, dayanıĢma içinde çalıĢma ve oynama alıĢkanlıkları da edinir. Sıraya
girme, sıra bekleme, baĢkalarının haklarına saygı gösterme vb.



Çocukların duygularını ifade etme, bunalımlarını dıĢa yöneltme ve
sıkıntılarından kurtulmalarına olanak sağlama: Fazla enerjisini yönlendirme
ve boĢaltma (harcama) çocuk açısından kesinlikle önemli gereksinimlerdir.
Açık hava etkinliklerinde biraz daha esnek olmalı, çocuklar daha az
kısıtlanmalı, daha yalın kurallar uygulanmalıdır. Çocuk bahçede daha özgür
olabilmeli, ister tek baĢına isterse grup hâlinde oynayabilmelidir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
ArkadaĢlarınızla üçer kiĢilik gruplar oluĢturunuz. Çocukların yaĢ ve geliĢim seviyesine
göre fiziksel geliĢimlerinin özelliklerini, boy, kilo ve diĢ geliĢimlerini inceleyebileceğiniz
Okul Öncesi Eğitim Kurumuna gidip gözlem yapınız. Bu gözleminizi fotoğraflarla ve
kamera çekimleri ile destekleyerek bilgisayar ortamında kaydediniz. Edindiğiniz bilgilerden
yola çıkarak birer grafik hazırlayınız ve arkadaĢlarınızla paylaĢınız.
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek uygulama faaliyetini gerçekleĢtiriniz.












ĠĢlem Basamakları
Çocukların yaĢ ve geliĢim
seviyesine göre fiziksel geliĢimin
özelliklerini özellikle boy, kilo ve
diĢ geliĢimlerini
inceleyebileceğiniz okul öncesi
eğitim kurumuna gidiniz.
0-72 aylık çocukların fiziksel
geliĢim ve özelliklerine uygun
(boy, kilo ve diĢ gibi…) bilgiler
edininiz.
YaĢ gruplarının fiziksel
özelliklerine uygun yapılacak
etkinlikleri gözleyebileceğiniz
zamanı belirleyiniz.
Etkinlik sırasında çocukları
gözlemleyip fotoğraf ve kamerayla
kayıt altına alınız.
Etkinlikte çektiğiniz fotoğraf ve
kamera çekimleri ile çocukların
fiziksel özelliklerini, boy, kilo ve
diĢ geliĢimlerini karĢılaĢtırınız.
Edindiğiniz bilgilerden yola çıkarak
birer grafik hazırlayınız.

Öneriler
 Uygulama için anaokulu ve kreĢlere
de gidebilirsiniz.

 YaĢ gruplarının fiziksel
özelliklerine uygun bilgileri Yerel
Ağ (Ġnternet) ve basılı aynaklardan
bulabilirsiniz.
 Gözlem yapacağınız zamanı
etkinliği yapacak öğretmenden
öğrenebilirsiniz.
 Fotoğraf çekimi ve kayıt
yapabilmeniz için kurumdan izin
isteyebilirsiniz.
 KarĢılaĢtırma yaparken bilgilerinizi
göz önünde bulundurarak dikkatli
davranmalı; istekli, yaratıcı ve
estetik olmalısınız.
 Grafik hazırlarken Okul Öncesi
Eğitim Kurumlarından ve basılı
kaynaklardan yararlanabilirsiniz.
Grafikleri, yaratıcı ve estetik
Ģekilde hazırlamalısınız.
 Grafiklerinizi eksiksiz olarak sınıfa
getiriniz.

 Hazırladığınız grafikleri sınıf
ortamına
 getirerek arkadaĢlarınızla
paylaĢınız.
 Grafiklerinizi ve raporlarınızı diğer
arkadaĢlarınızla benzerlik ve
farklılıkları karĢılaĢtırarak
tartıĢınız.

 Grafik ve raporlarınızı diğer
arkadaĢlarınızla benzerlik ve
farklılıkları yönünden objektif
olarak karĢılaĢtırabilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME DEĞERLENDĠRME
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

…………………………………………….…..,bedeni oluĢturan tüm organların
geliĢmesi, boyun uzaması, kilonun artıĢı, kemiklerin geliĢimi, diĢlerin çıkması ve
değiĢmesi, kas, beyin ve tüm sistemlerin ve duyu organlarının geliĢmesidir.

2.

Vücudun hareket sisteminin aktif elemanları olup kemiklerin üzerini örten
bölüme…..................…....denir.

3.

Oksijenin hücre düzeyinde kullanılmasına ……………..……..……..denir.

4.

Doğumu takip eden …………………………….., yaĢamın tüm dönemlerine oranla
büyümenin en hızlı olduğu dönemdir.

5.

YaklaĢık …………yaĢ civarında vücudun genel görünümü yetiĢkin görünümüne
benzer.

6.

………………………………………. ; mide, kalp, karaciğer, dalak, bağırsaklar vb.
iç organlarımızda bulunan kiĢiye bağlı olmadan çalıĢan kaslardır.

7.

Yeni doğan bebekte toplam …………………….. kemik vardır.

8.

Süt diĢleri ……. adet olup ………. - ……… yaĢına kadar tamamlanır.
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.

9.

AĢağıdakilerden hangisinde kasların vücuttaki bazı görevleri ile ilgili en doğru bilgi
verilmiĢtir?
A) Ġskelet sisteminin hareketini sağlar ve vücudun enerji deposudur.
B) Dilin hareketini sağlar ve konuĢmaya yardım eder.
C) Organların çalıĢmasını etkiler.
D) Kalbin çalıĢmasında ve kan dolaĢımında etkin rolleri vardır.
E) Hepsi

10.

Yeni doğan bebeğin kafatası arasında kaç tane fontonel vardır?
A) 10
B) 6
C) 8
D) 6
E) 9
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AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
11.

( ) Fiziksel geliĢim, çocukların beden yapısındaki niteliksel geliĢimi ifade eder.

12.

( ) Kıkırdak doku; kalsiyum, fosfat ve diğer minerallerin etkisiyle kemikleĢmeye
baĢlar.

13.

( ) Ġlk diĢler yaklaĢık 16-19. ayda çıkmaktadır.

14.

( ) Bebeklerin böbrekleri doğuĢtan itibaren en düzenli çalıĢan organlarıdır.

15.

( ) Büyüme, organizmadaki hücre sayısının ve hücrelerin büyüklüğünün artmasıyla
ilgilidir.

16.

(

17.

( ) Kalıtım ve boĢanma fiziksel geliĢimi etkileyen faktörlerdir.

) Büyümenin en yavaĢ olduğu dönemlerden biri de bebeklik dönemidir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME KAZANIMI
Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında bireyin fiziksel geliĢim özelliklerine uygun etkinlikler planlayabilirsiniz.

ARAġTIRMA
Çevrenizde bulunan erken çocukluk eğitim kurumlarından, ailelerden, kitapçılardan ve
oyuncak mağazasından çocukların fiziksel geliĢim özelliklerini uygun materyalleri ve
yapılan etkinlikleri araĢtırınız. Bu materyallerin fotoğraflarını ve kamera çekimlerini içeren
power point sunumu oluĢturacak Ģekilde bir rapor hâlinde hazırlayınız.

2. FĠZĠKSEL GELĠġĠMĠ DESTEKLEMEYE
YÖNELĠK ETKĠNLĠKLER
2.1. Fiziksel GeliĢimi Desteklemeye Yönelik Etkinlikler
Oyun; çocuğun bedensel ve ruhsal yönden sağlıklı geliĢimi ve eğitimi için uyku ve
beslenme kadar önemli bir ihtiyaçtır.
Oyun, çocuğun tüm geliĢim alanlarını destekleyici bir etkinliktir. Ayrıca çocuğu
gerçek hayata hazırlayıcı etkin bir araç olduğu unutulmamalıdır. Bir bebeğin hareketliliği
doğum öncesinde baĢlamaktadır. Doğumdan sonra bu hareketlilik artmaktadır. Örneğin; bir
bebek ortalama üç aylıkken baĢını dik tutar ve bu hareketi yattığı yerde dönme ve
desteklenerek oturma, emekleme, ayakta durma, yürüme, koĢma vb. takip etmektedir. Tüm
bu hareketler büyük kas motor geliĢimiyle ilgili becerilerdir.


Dönemlere göre 0-72 ay çocuğunun fiziksel becerileri


0-3 ay
o
Bebek yüzü koyun yatarken baĢını tavana bakacak kadar
kaldırabilir.
o
Kucakta otururken baĢını dik tutar.
o
Sırt üstü yatarken renkli nesneleri baĢını iki yana çevirerek izler.
o
Eline verilen bir oyuncağı düĢürmeden tutar.

27



3–6 ay
o
Sırt üstü yatarken ellerinden tutup kaldırmaya çalıĢtığınızda baĢını
düĢürmeden kalkabilir.
o
Yatarken yüz üstü dönebilir.
o
Bazı çocuklar desteksiz oturmaya baĢlamıĢtır.

Resim 2.1: Desteksiz oturma



6-12 ay:
o
Yardımsız oturur.
o
Yatarken kendiliğinden oturur.
o
Tutunarak ayakta durur.
o
Yerde otururken koltuktan tutunarak ayağa kalkar.
o
Kısa bir süre tay tay durabilir.



1-3 yaĢ:
o
15-16. aya kadar tay tay durabilir.
o
16. aydan sonra düzgün yürür.
o
Ayaktayken yerdeki oyuncağını düĢmeden alır.

Resim 2 2: 15-16 aylar arasında tay tay duruĢu

Örneğin, 13 aylık çocuklar yürümeye baĢladıkları için ipinden çekilerek oynanabilen
ya da sürülebilen oyuncakları sever. 15-18 aylık çocuklar tırmanma çabası içindedirler.
Sallanan ata binmeye çalıĢma ve onun üzerinde sallanma zevk aldıkları bir etkinliktir.
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2-3 yaĢ çocukları bahçede kum, kova, kürek gibi malzemelerle oynamayı
tercih ederler. 3 yaĢ dönemindeki çocuk büyük kaslarını daha iyi
kullanabildiğinden takla atar, yüksek yerlerde yürümeyi dener, üç
tekerlekli bisiklete biner, topa tekme atabilir. Yaratıcı olduğundan yeni
oyunlar oluĢturur ve uygular. Temsilî oyunlarda çeĢitli kıyafetleri giyip
değiĢik tipleri canlandırmayı sever. Aynı zamanda meslek oyunları da
oynar.
Bu yaĢtaki çocuklar oyun malzemeleri olarak;
o
o
o
o
o
o
o



Mutfak malzemeleri,
Bahçe araç gereçleri,
Legolar, renkli dominolar,
Minyatür hayvanlar, artık materyaller,
Bebekler,
Kostüm ve aksesuarlar,
Su, kum, kil, çamur gibi malzemeleri tercih ederler.

3-4 yaĢ grubu çocukları inme-çıkma-kayma gibi hareketleri koordineli
olmaya baĢlamıĢtır. Kaydıraktan kayma, bisiklete binme gibi hareketlere
katılımlarında oldukça etkindirler. Bu dönem çocukları açık havada kil,
çamur gibi malzemelerle oynamaktan da zevk alırlar.

Resim 2.3: 4 yaĢ döneminde el becerileri oldukça geliĢmiĢtir



4 yaĢ
o
El becerileri oldukça geliĢmiĢtir.
o
Resimler yapar, yapılar kurar, kitaplara özel bir düĢkünlük baĢlar.
o
Hayal gücü oldukça geliĢmiĢtir.

Bu dönem çocuğunun kullandığı oyun malzemeleri:
o
o
o
o

Bebekler,
Oyun evleri,
Kuklalar,
Bahçe aletleri,
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o
o
o
o


Legolar,
Artık malzemeler,
Hamurlar,
YetiĢkin kıyafetleri gibi malzemeleri tercih ederler.

5-6 yaĢ

Bu yaĢ grubu çocukları top oyunları, sek sek gibi kurallı oyunlardan hoĢlanır.
6 yaĢ ve üstü çocuklar park, bahçe gibi açık alanları koordineli bir Ģekilde kullanırlar.
Grup aktiviteleri ağırlık kazanmaya baĢlar. Çocukların motor geliĢimleri ev, sınıf gibi kapalı
ortamlarda desteklenebileceği gibi sınıf dıĢı, bahçe, park gibi açık hava ortamlarında da
desteklenebilmektedir.
Özellikle erken çocuklukta, çocukların fiziksel geliĢimlerinin belli bir plan ve
programla, çocukların geliĢimlerinin çok yönlü ilerlemesini destekleyen ve uzman
personeliyle hizmet veren erken çocukluk eğitim kurumlarının büyük payı vardır.
Erken çocukluk eğitim kurumlarında çocuklar, zamanlarının büyük bir kısmını oyun
oynayarak geçirir. Salonda ve açık havada oynanan oyunlar, çocuklara kas becerilerini
geliĢtirmelerinin yanında açık havada oynanan oyunlarla, güneĢ ve oksijenden yararlanarak
bedensel sağlıklarına katkıda bulunmuĢ olur.
Fiziksel geliĢimi destekleyici nitelikte olan etkinlikler, özellikle erken çocukluk eğitim
kurumlarında, günlük etkinlik programı içinde sadece oyun ve hareket etkinliğinde değil,
diğer etkinliklerde de kullanılabilir. Örneğin; serbest zaman etkinlikleri, müzik etkinlikleri,
Türkçe dil etkinlikleri, drama, animasyon gibi birçok yerde uygulanabilir niteliktedir.
Çocuklara uygulanacak etkinliklere, öncelikle ısındırıcı hareketlerle baĢlanmalıdır.
AĢağıda verilen örnekler, çocukların fiziksel geliĢimini destekleyici ısındırıcı hareketlerle
ilgili etkinliklerdir.
Her yaĢtan çocuk için hayvan yürüyüĢleri taklit etmek kaba motor becerilerinin
geliĢimi ve fiziksel geliĢimi için oldukça önemlidir. Bu Ģekilde çocuklar enerjilerini boĢaltma
fırsatı bulurken eğlenceli vakit de geçirebilirler. Ayı, tavĢan, timsah, yılan ve daha birçok
hayvanın yürüyüĢü taklit edilebilirler.
Genellikle ısındırıcı oyun olarak yer verilen taklit oyunlarının hedefi büyük kaslarını
etkili olarak kullanabilmektir.
Bu etkinliklerin kazanımları ise;
o
o
o

Taklit yürüyüĢleri yapma,
Dengeli bir Ģekilde yürüme ve koĢma olarak belirlenebilir.
Isındırıcı oyun olarak hayvan taklidi oyunları uygulatılabilir ( fok,
yengeç, kurbağa vb.).
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ETKĠNLĠK 1
Etkinlik adı: On parmak
Etkinliğin amacı: Büyük kas geliĢimini desteklemek
YaĢ grubu: 5-6
Uygulama
Oyun alanında, duvara paralel bir çizgi çizilir( Duvarla çizgi arası yaklaĢık 15-20 adım
olabilir.).
Çocuklar, duvarın dibinde yan yana sıralanırlar; ayaklarını topuklarında bitiĢtirir ve
ayak burunlarını açık tutar, beklerler.
Öğretmen düdük çalınca ( ya da "BaĢla!" diyerek baĢlama komutu verince) çocuklar
topukları üzerinde sıçraya sıçraya gitmeye baĢlarlar. Topuklar üzerinde sıçrayarak kim
çizgiye önce varırsa yarıĢı o kazanmıĢ olur, alkıĢlanır. Topuklarının bitiĢikliği bozulan ya da
kural dıĢı baĢka devinimler yapan, yanmıĢ olur, oyun dıĢı kalır. YarıĢ, istenildiği kadar
yinelenebilir.
ETKĠNLĠK 2
Etkinlik adı: Kedi ile fare oyunu
Etkinliğin amacı: Büyük kas geliĢimini desteklemek
YaĢ grubu: 4-5
Uygulama
Kedi ile fare oyunu geniĢ bir alan istediği için bahçede oynanması daha uygun
olacaktır. Kedi için biraz uzak bir mesafeye çizgi çizilir ve kedi o çizginin arkasına geçerek
bir ağacın ya da herhangi bir nesnenin arkasına saklanır. Diğer çocuklar çizginin diğer
tarafındaki fareler olurlar ve arada kedinin tarafına geçerek onu kızdırmaya çalıĢırlar. Çizgiyi
geçemeden kediye yakalanan fare, kedi yavrusu olur ve kedinin tarafına geçerek kedinin
verdiği emirle fareleri yakalamaya çalıĢır.
ETKĠNLĠK 3
Etkinlik adı: Sandalye kapmaca
Etkinliğin amacı: Büyük kas geliĢimini desteklemek
YaĢ grubu: 4- 5
Malzeme: Sandalyeler, ritim aletleri veya CD
Uygulama
Çocuklara sandalye kapmaca oyunu oynanacağı söylenerek oyunun kuralları anlatılır.
Herkesin sandalyesini alarak ortada bir daire oluĢturması istenir.
Daha sonra sayıĢarak bir kiĢi seçilir ve bu kiĢinin sandalyesini daireden çıkarması
gerektiği ve lider olarak ayakta kalması istenir. Lider kiĢinin diğer çocuklara sorular soracağı
ve cevaplara göre çocukların yer değiĢtirmeleri gerekeceği açıklanır. Kurallar anlatıldıktan
sonra bir deneme yapılır. Örneğin, lider ayakta ve diğer çocuklar otururken lider “Dondurma
sevenler ayağa kalksın ve yer değiĢtirsin!” dediğinde dondurma sevenler sandalyesinden
kalkar ve boĢta kalan sandalyelerden birine oturmaya çalıĢır. Bu esnada lider de kendine yer
bulmaya çalıĢır. Ayakta kalan kiĢi bu defa lider olur ve sorduğu soruyla herkesin yer
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değiĢtirmesini sağlar. Her defasında boĢ sandalye bulamayıp ayakta kalan çocuk elenir ve bir
sandalye oyundan çıkarılır. Oyuna iki kiĢi kalana ve biri sandalyeyi kapıp kazanana kadar
devam edilir. Sonrasında yapılanlar özetlenerek etkinlik sonlandırılır.

Resim 2.4: Sandalye kapmaca oyunu

ETKĠNLĠK 4
Etkinlik adı: Kurbağa yürüyüĢü oyunu
Etkinliğin amacı: Büyük kas geliĢimini desteklemek
YaĢ grubu: 4- 5
Malzeme: Sandalyeler, ritm aletleri veya CD
Uygulama
Öğretmen, çocuklara “Kurbağalar nasıl zıplar, hangi bacakları aynı anda hareket
eder?” tarzında sorular sorar, yanıtları aldıktan sonra kurbağalar güçlü olan arka bacaklarını
kullanarak havada sıçrar. Bu harekete çömelerek baĢlayabilirsiniz. Kurbağalar
sıçradıklarında arka ayakları uzar ve ileri doğru atılır. “Hadi hep birlikte kurbağa olalım ve
sıçrayalım.” der.

Resim 2.5: Kurbağa yürüyüĢü

ETKĠNLĠK 5
Etkinlik adı: KarĢılıklı denge oyunu
Etkinliğin amacı: Büyük kas geliĢimini desteklemek
YaĢ grubu: 4- 5

32

Uygulama
Ġki kiĢi birbirini dengeler. Kollar gergin, dizler kırık, ayakuçları birbirine değmelidir.
Ellerin birbirine kenetlenmesi gerekir aksi hâlde denge sağlayamazsınız.
ETKĠNLĠK 6
Etkinlik adı: Yengeç yürüyüĢü oyunu
Etkinliğin amacı: Büyük kas geliĢimini desteklemek
YaĢ grubu: 3-4- 5
Uygulama
Çocuklarla hayvanlar üzerine sohbet edilir. Yengeçleri bilip bilmedikleri sorulur.
Yengeçlerin özellikleri ve yürüyüĢ tarzları anlatılır ve öğretmen çocuklara gösterir.
Çocuklarla beraber yengeç yürüyüĢü yapılır. Bu sefer öğretmen her çocuğa bir fasulye
torbası verir ve çocukların bu torbaları karınlarının üzerine koymalarını, yengeç yürüyüĢüyle
bu torbaları karĢıya kadar düĢürmeden taĢımalarını ister. Deneme yapıldıktan sonra oyuna
geçilir.

Resim 2.6: Çöp toplama oyunu

ETKĠNLĠK 7
Etkinlik adı: Çöp toplama oyunu
Etkinliğin amacı: Büyük kas geliĢimini desteklemek
YaĢ grubu: 3-5
Uygulama
3 kiĢi (isteğe bağlı) seçilir. Oyun alanına graphon kâğıtlarından ya da fon
kartonlarından parçalar hazırlanıp dağıtılır. Seçilen 3 çocuk müzik eĢliğinde çöpleri
toplamaya baĢlar. Topladığı çöpleri daha önce belirlenen yerde biriktirir. Müzik bittiğinde en
çok çöpü toplayan çocuk 1. olur. Diğer çocuklara komik cezalar verilir (köpek gibi havla,
kedi gibi miyavla, asker gibi yürü vs.).
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ETKĠNLĠK 8
Etkinlik adı: “Heykel ol.” oyunu
Etkinliğin amacı: Büyük kas geliĢimini desteklemek
YaĢ grubu:6
Uygulama
Çocuklar oyun alanına dağılır. Öğretmen; “Ben düdük çaldığım zaman, herkes kendini
bir heykele benzetecek, istediği bir pozu verecek, hiç kıpırdamayacak. Ġsteyen 2-3
arkadaĢıyla birleĢerek bir heykel olabilir.‟‟ der.
ĠĢaret verilince oyuna baĢlanır. Öğretmen, bir heykelin yanına gider ve onun dikkatini
dağıtacak çeĢitli komik hareketler yapar. Kımıldamadan duran öğrenciler baĢarılı sayılır.
ETKĠNLĠK 9
Etkinlik adı: Kırkayak oyunu
Etkinliğin amacı: Büyük kas geliĢimini desteklemek
YaĢ grubu:6
Uygulama
8-10 çocuk birbirlerinin arkasına dizilip kollarıyla ve elleriyle öndeki arkadaĢlarının
bellerinden sıkıca tutarlar. En önde bulunan kırkayağın baĢı, en arkada bulunan da
kırkayağın kuyruğu olur ve oyuna baĢlanır. ĠĢaret verilince kırkayağın baĢı, kuyruğunu
yakalamaya çalıĢır. Kuyruk olan sondaki oyuncu da arkadaĢlarından kopmadan sola sağa
kaçar. BaĢ olan kuyruğuna dokunabilirse oyunu kazanır. Hareket hâlinde aralardan bir
öğrenci yapamazsa kırkayak bozulur, oyuna yeniden baĢlanır.

2.2. Fiziksel GeliĢimi Destekleyici Materyaller
Fiziksel geliĢimi destekleyici etkinliklerin çocuğa en üst düzeyde yarar sağlayabilmesi
ve etkinlik için gerekli materyalleri ve alanı bilinçli olarak hazırlamak gerekir.
Materyaller üç baĢlıkta toplanır




Çocuğun okul öncesi eğitim ortamları için materyaller ve oyuncaklar
Açık hava oyunları ve etkinlikler için materyaller
Çocuğun gereksinimleri ve ilgileriyle ilgili etkinlik materyalleri
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Resim2.7: Top havuzu



Okul öncesinde kullanılabilecek materyaller ve oyuncakların özellikleri

Okul öncesi dönemde fiziksel geliĢimi destekleyecek etkinliklerde kullanılan
materyallerin özellikleri Ģunlar olmalıdır:















Araç gereçler, birden fazla hedefi olan çok aĢamalı ve çocukların geliĢim
düzeylerine uygun olmalıdır.
Araç gereçler sade, ayrıntıları az, iyi zımparalanmıĢ, pürüzsüz ve keskin
köĢeleri yuvarlatılmıĢ olmalıdır.
Çocuğun yaĢ ve geliĢim seviyesine uygun, onun bilgi ve ilgileri
doğrultusunda olmalıdır.
ġekil ve boyut bakımından kullanıĢlı olmalıdır.
Araç gereçlerin nasıl oynanacağı kolaylıkla kavranabilmelidir.
Dayanıklı, sağlam ve temizliği kolay olmalıdır.
Tehlike unsuru yaratmayacak Ģekilde planlanmalıdır.
Göze hoĢ görünmeli ve estetik olmalıdır.
Dokunma duyusunu olumlu yönde etkilemelidir.
Birden fazla çocuğun bir arada oynayabileceği nitelikte olmalıdır.
Çocuktaki araĢtırma ve keĢfetme duygusunu harekete geçirmelidir.
Çocuğun yaratıcılığını destekleyici olmalıdır.
Çocuğun kaslarını koordineli olarak kullanmasını güdüleyici olmalıdır.
Çocuğun bütün bu sıralananların yanında sosyal iliĢkilerinin geliĢmesine
katkıda bulunacak nitelikte olmalıdır.

Resim2.8: Meslekleri öğrenme merkezinde kullanılan araç gereçler
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Okul öncesi materyaller ve oyuncaklar

Oyuncak bebekler

Evcilik malzemeleri

Ritim aletleri

Dolgu oyuncaklar

Kostüm ve aksesuarlar

Masa oyuncakları, legolar

Ses çıkaran, canlı renkte oyuncaklar

Çekmeli ve itmeli oyuncaklar

Oyuncak taĢıtlar

Yapı oyuncakları

Minyatür hayvanlar

Fasulye torbaları

Plastik küpler

Bloklar

Oyun evleri

Sallanan atlar

Resim2.9: Evcilik oyununda kullanılan araç gereçler



Açık hava oyunları ve etkinlikleri için materyaller

Çocukların özellikle fiziksel geliĢimlerine sayısız katkısı olan açık hava oyun araçları,
dünyanın her yerinde çocuklar tarafından kullanılan araçlardır (Resim 2.14: Tırmanma
araçları 33).


Açıkhava oyun materyalleri


Tırmanma materyalleri
o
Yürüme ve denge aletleri
o
Ağaç kasalar, büyük kutu ve sandıklar
o
Üç tekerlekli bisikletler
o
Direksiyonlu, tekerlekli tahta arabalar
o
Kum havuzu, kum araçları
o
Salıncaklar
o
Halatlar, ipler
o
Çemberler
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Resim 2.10: Kum havuzu

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Tırmanma merdivenleri
Kaydıraklar
Araba lastikleri
Tüneller
Salıncaklar
Bisiklet, tekerlekli araçlar, kullanma alanları
Tüneller
Kaleler
Oyun evleri
Tahterevalli
Sallanan atlar vb.
Potalar, kale
Tahtadan oyun evleri ya da oyun platformları
Ağaç gövdeleri, tırmanma tahtaları
Büyük boy, içi boĢ, tahta bloklar
Su oyunlar masası
Toplar, çemberler, ipler
Tüneller
Su, kum, kil, tahta gibi malzemeler

Resim 2.11: Öğrencilerle birlikte araba lastikleri boyanmasıyla hazırlanmıĢ kum havuzu

o
o
o

Kovalar, tırmıklar, kürekler, Ģekil kalıpları
Oyuncak kamyonlar
Akülü arabalar
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Resim 2.12: Akülü araba ve bisiklet



Açık hava oyunlarının çocukların fiziksel geliĢime olan katkısı

Açık hava oyunları, çocukların;














Sağlıklı geliĢimlerini sağlar.
Fiziksel ve duygusal açıdan rahatlamalarını sağlar.
Hareketler sırasında kendini yeterli hissetmesini / kendine güven
duymasını sağlar.
Hareket geliĢimiyle birlikte çocuğun diğer geliĢim alanlarını da destekler.
Kasların güçlenmesini sağlar.
Koordinasyon ve denge geliĢimini destekler.
Esneklik kazanmalarını sağlar.
Solunum ve dolaĢım sistemlerini düzenler.
Sinir, kas ve eklem koordinasyonunu sağlar.
Günlük yaĢamın gerektirdiği yürüme, koĢma, atlama, sıçrama, tırmanma,
sekme gibi temel becerileri kazanmalarını sağlar.
Aynı ortamdaki diğer çocuklarla iĢ birliği yapmalarını, planlama
yapmalarını, arkadaĢ edinmelerini sağlar.
Fazla enerjilerini kullanmalarını, gerginliklerini gidermelerini sağlar.
Grup içinde sırasını beklemesi gerektiğini öğrenmesini sağlar.

Resim 2.13:AhĢap oyun evi
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Açık havada çocuklarla sabit ya da taĢınabilir materyallerle oyunlar oynanabileceği
gibi sanat çalıĢması, jimnastik gibi çalıĢmalar da yürütülebilir. Açık havada park ya da
bahçedeki materyaller düzenlenirken çocukların geliĢimsel düzeyleri, ilgileri ve
gereksinimleri dikkate alınmalıdır. Dolayısıyla bu materyallerin taĢıması gereken
özelliklerine önem verilmelidir.


Fiziksel geliĢimi destekleyici etkinliklerin yapılacağı alanın taĢıması
gereken özellikler











Ortamın güvenilir olması oldukça önemlidir. Fiziksel açıdan çocuklara
güvence sağlanabileceği gibi kendilerine güvenmelerine ve sorumluluk
duygusu kazanmalarına da yardımcı olur. Kendilerini daha bağımsız
hissetmelerini sağlar.
Bahçede bulunan materyaller, aynı zamanda hareket kolaylığı sağlayacak
Ģekilde düzenlenmelidir. Dolayısıyla yapısal özellikleri de dikkate
alınmalıdır. Örneğin, yürüme alanları kaygan olmamalıdır. Çocuklar için
oluĢturulan açık hava alanlarındaki materyallerin canlı renklerde ve ilgi
çekici olmasına özen gösterilmelidir. Güçlü ve zıt renkler çocukların
materyalleri parçalara ayırmasına ve derinliğini algılamasına yardımcı
olabilir.
Bahçede parkta bulunan materyaller, çocuklar için kullanıĢlı olmalıdır.
Her yaĢ grubu çocuğa ayrı ayrı hizmet edebilecek özelliklere sahip
olmalıdır.
Materyaller, sık sık kontrol edilmelidir. Hava koĢulları düĢünüldüğünde
açık havadaki materyallerin yıpranmaları söz konusudur. Dolayısıyla bu
materyaller tehlike oluĢturmamalı, paslanma, zincir kopması vb.
sorunlara karĢı gerekli bakımları yapılmalıdır.
Materyaller, çocukların, alanı bağımsız, rahat bir Ģekilde kullanmalarına
olanak sağlamalıdır.
Materyallerin nitelik açısından olduğu kadar nicelik açısından da
çocukların gereksinimlerini karĢılayabilecek sayıda olmasına önem
verilmelidir.
Özel eğitime gereksinimi olan çocukların da diğer çocuklar gibi park ve
bahçede oynamaya gereksinimleri vardır. Dolayısıyla açık hava
alanlarının kullanımı ve düzenlenmesinde bu çocukların gereksinimleri
de dikkate alınmalıdır.

Resim 2.14: Kaydırak
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2.3. Fiziksel GeliĢime Uygun Etkinlik Planlama
Belirli bir hedefe ulaĢmak için var olan imkânların nasıl kullanılacağının önceden
saptanmasına planlama denir. Fiziksel geliĢimin en fazla desteklendiği etkinlik oyun ve
hareket etkinliğidir. Fiziksel geliĢimi destekleyici etkinlikler, çocuğun motor geliĢimi için
eğlenceden ziyade en büyük gereksinimdir. Çocuk etkinlik süresince birçok Ģey öğrenir.
Öncelikle kendi bedeninin dünya üzerindeki etkisini ve kontrolünü fark eder. Böylece çocuk
kendi beden imajı ve yeteneklerine iliĢkin olumlu öz güven geliĢtirir ayrıca organlar
arasındaki eĢ güdümü ve dengeyi sağlar. Motor becerilerde çeviklik ve esneklik kazanır.

2.3.1. Fiziksel GeliĢimi Destekleyici Etkinliklerin Küçük Kaslara Etkisi











Nesneyi elle tutma, sıkma, kavrama ve bırakma
Nesneyi parmaklarıyla tutma, kavrama ve sıkma
Nesneye dokunma, ovma, okĢama, yoğurma ve delme
Düğme ilikleme ve çözme
Fermuar açma ve kapama
Bağcık bağlama, çözme
Dikme, örme, ipe boncuk geçirme
Makasla kesme
Kâğıt katlama, yırtma ve yapıĢtırma
Parmaklarını aynı çizgide hareket ettirme

2.3.2. Fiziksel GeliĢimi Destekleyici Etkinliklerin Büyük Kaslara Etkisi















Yürüme, koĢma, engel üzerinden atlama, tek ayaküstünden atlama
Merdivenden inip çıkma, tırmanma, kayma
Nesneyi fırlatma, yakalama
Ağırlık kaldırma, uzağa ağırlık taĢıma
Çömelme, kalkma, sıçrama
Çift ayak zıplama ve ileri geri, sağa sola hareket etme
ÇömelmiĢ durumda değiĢik yönlere gitme
Nesneyi çekme ve itme
Sallanma
Topla çeĢitli hareketler yapma
Ġple ilgili çeĢitli hareketler yapma
Çemberle çeĢitli hareketler yapma
Bisiklete binme
Yüzme
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Resim 2.15: Su ve kum havuzu

ETKĠNLĠK 10
Etkinlik adı: Önce Zıpla, Sonra Topla Oyunu
YaĢ grubu: 5–6
Araç-Gereçler: Lastikler, davul, küçük ve büyük daire resimlerinin olduğu kartlar, iki
kutu
Süre: 15 dakika
Uygulama
Öğretmen sınıftaki lastikleri, belirli aralıklarla dizer. Her iki lastik arasında önceden
hazırladığı büyük küçük daire Ģekillerini serpiĢtirir. Çocuklara “Önce zıpla sonra topla!”
oyunu oynayacaklarını söyler. Çocuklar sıra olur. Öğretmen çocuklara, sıra ile önce çift
ayakla lastiğin içine atlayacaklarını, oradan çıkıp diğerine geçerken iki lastik arasında yerde
duran dairelerden bir tanesini almaları gerektiğini söyler. Oyunu baĢlatır.
Öğretmen oyunun ikinci aĢamasında eline bir davul alır. Oyunda elinde tuttuğu
davulla ritim vereceğini söyler. Davula her vurduğunda lastiğin içine çift ayak zıplamalarını
ister. Daireleri toplarken de hızla davula vurur. Öğretmen, çocukları verdiği ses komutlarıyla
dinlemeye, yönlendirmeye çalıĢır. Oyun bitiminde, çocuklar topladıkları daireleri de
yanlarına alarak masaya geçip yerlerine otururlar. Öğretmen herkesin kaç daire topladığını
ve büyüklüklerinin ne kadar olduğunu çocuklarla konuĢur. Öğretmen önceden hazırladığı
birinin üstünde büyük, birinin üstündeyse küçük daire yapıĢtırdığı kutuları getirir ve sırayla
çocukların önünde gezdirerek büyük daireleri büyük, küçük daireleri de küçük daire
kutusuna koymalarını ister.
ETKĠNLĠK 11
Etkinlik adı: Aynısını yap
Etkinliğin amacı: Verilen yönergelere uygun davranarak fiziksel geliĢimi
desteklemek.
YaĢ grubu:3- 4
Uygulama
Bir ebe seçilir. Diğer çocuklar tek sıra hâlinde arka arkaya dizilir. Her çocuk, ebenin
yaptığı hareketlerin aynını yapar (burnuna, kulağına, ayağına dokunmak, taklit yapmak,
yürümek, zıplamak, öne eğilmek vb.). Ebenin yaptığı hareketleri yapamayan çocuk yanar,
oyundan çıkar. Tek oyuncu kalıncaya kadar oyun devam eder.
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ETKĠNLĠK 12
Etkinlik adı: HeykeltıraĢ oyunu
Etkinliğin amacı: Taklit becerilerini geliĢtirerek kas geliĢimini desteklemek.
YaĢ grubu: 4-6
Uygulama
Öğretmen heykeltıraĢ olur, çocuklar da çamur olur. Çamurdan çocuklar heykeltıraĢ
olan öğretmenin komutlarını dinleyerek Ģekil alır. Öğretmen tek ayaküstünde durur, sıçrar,
çömelir, parmak ucunda yükselir vb. hareketleri yapar. Çocuklar da bu hareketleri taklit
ederler.

Resim 2.16: Heykel ol oyunu



Türkçe dil etkinlikleri

Bu bölümde uygulanan fiziksel geliĢimi destekleyici etkinlikler daha çok konu
merkezli olan Türkçe dil etkinliğini daha eğlenceli bir hâle getirmeyi amaçlar. Bu oyunlar
sözel ifadelerin yanı sıra hareketleri de gerektirdiğinden önemlidir.
ETKĠNLĠK: 13
Etkinlik adı: Küçük bahçe oyunu (Parmak oyunu )
Etkinliğin amacı: Çocukların parmak geliĢimine yardımcı olmak
YaĢ grubu: 4-6 yaĢ
Uygulama
Öğretmen, parmak oyununun oynanıĢını hareketleriyle öncelikle kendi gösterir daha
sonra çocukların tekrar etmelerine rehberlik eder.
Benim küçük bir bahçem var (Ġki el yanlara doğru açılarak dairesel hareketler yapılır.).
Onu çok dikkatli kazarım (Parmaklar tırmık gibi yapılır. ).
Çiçek tohumlarını buraya ekerim (Elle tohum ekme hareketi yapılır.).
Yağmur yağacak, güneĢ açacak (Ellerle yağmur hareketi yapılır, ardından da eller
yanlara doğru açılarak güneĢ açma hareketi yapılır.).

42

Benim tohumlarım gittikçe büyüyecek (BaĢ öne doğru eğilir, yavaĢ yavaĢ yukarı
kaldırılır.).
Bahçemdeki çiçekler açacak (BaĢ üzerinde iki el birleĢtirilerek çiçek açma hareketi
yapılır.).


Serbest zaman etkinliği

Ġlgi köĢelerinde oynanan oyunlar arasında genellikle hayali oyunlar, eğitici
oyuncaklarla oyunlar, bloklarla oyunlar, dramatizasyon ve pandomim gibi temsilî ve kukla
oyunları yer almaktadır.

Resim 2.17: KöĢe etkinliği

Okul öncesi dönemde çocukların vazgeçemediği bir diğer etkinlik de resim ve el iĢi
etkinlikleridir. Bu etkinlikte yer alan boya çalıĢmaları, yoğurma maddeleri, kâğıt iĢleri ve
artık malzemelerle çalıĢmalar çocuğun tüm duyu organlarını harekete geçirdiği için çocuğun
küçük kas geliĢimine ve becerilerin geliĢmesine de olanak sağlar.

Resim 2.18:Resim ve el iĢi etkinlikleri
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ETKĠNLĠK 14
Etkinliğin adı: Parmak baskısı ile tren yapımı
Etkinliğin amacı: El ve parmak kaslarını geliĢtirmek
YaĢ grubu: 4–6 yaĢ
Uygulama
Öğretmen çocuklara kâğıt dağıtır. Önce trenlerinin raylarının nereye gideceğini
çizerler. Sonra parmak baskısı yaparlar, parmakları trenin vagonlarıdır.
Vagonları eklemek ve tekerlekleri çizmek için keçeli kalem kullanırlar (kuruduktan
sonra).
Gri boyayla parmak baskısı yaparak trenin dumanlarını yapabilirler.
Boyalar iyice kuruyunca arka planlarını çizebilirler.

Resim 2.19:Resim ve el iĢi etkinlikleri

Resim 2.20:Resim ve el iĢi etkinlikleri



Müzik Etkinlikleri

Müzik etkinliklerinde Ģarkı söyleme, ritim çalıĢmaları, müzik dinleme, müzikli
dramatizasyon ve yaratıcı dans gibi faaliyetler yer almaktadır. Bu becerilerin kazanılmasının
temelinde de hareket vardır. Bu faaliyetler, çocukların sesleri ayırt edebilme, sesini kontrol
edebilme, ritmi doğru hissedip yansıtma, yeni sözcükler öğrenme ve müzik eĢliğinde
koordineli hareket etme vb. gibi fiziksel geliĢimi destekleyici beceriler kazanmalarını sağlar.
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ETKĠNLĠK 15
Etkinliğin adı: Elbiselerim Ģarkısı
Etkinliğin amacı: Büyük ve küçük kas geliĢimi desteklemek.
YaĢ grubu: 4–6 yaĢ
Uygulama
Çocuklar halka oluĢturup yere otururlar. Öğretmen, çocuklara öncelikle Ģarkının
tamamını söyleyerek dikkati üzerine çeker ve Ģarkının ikinci ve sonraki tekrarlarını
çocuklarla birlikte yapar. ġarkıya çocuklar, alkıĢlarla ritim tutarlar, öğretmen bu konuda
çocuklara rehberlik eder.
ġarkının sözleri
Hep yeĢildir elbiselerim.
Bu rengi ben pek çok severim.
Ġlkbaharı cicim çok sevdiğim için.
Hep yeĢildir elbiselerim.
Hep kırmızıdır elbiselerim.
Bu rengi ben pek çok severim.
Bayrağı cicim çok sevdiğim için.
Hep kırmızıdır elbiselerim.
Hep mavidir elbiselerim.
Bu rengi ben pek çok severim.
Gökyüzünü cicim çok sevdiğim için.
Hep mavidir elbiselerim.
Hep sarıdır elbiselerim.
Bu rengi ben pek çok severim.
Sonbaharı cicim çok sevdiğim için.
Hep sarıdır elbiselerim.
Hep turuncudur elbiselerim.
Bu rengi ben pek çok severim.
Portakalı cicim çok sevdiğim için.
Hep turuncudur elbiselerim.
Hep beyazdır elbiselerim.
Bu rengi ben pek çok severim.
KıĢ babayı cicim çok sevdiğim için.
Bu rengi ben pek çok severim.
Elbiselerim.
Çocuklar ayağa kalkıp halka olur. ġarkıya baĢlamadan önce çocuklardan biri ortaya
çıkarılır. Çocuğun elbisesine uygun Ģarkı söylenir ve çocuklar alkıĢla tempo tutarak ve halka
yaparak dönmeye baĢlar. Bu rengin Ģarkısı bitince ortadaki çocuk halkaya baĢka bir çocuğu
alır ve oyun böylece devam eder.
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Resim 2.21: Müzik etkinlikleri

ETKĠNLĠK 16
Etkinliğin adı: KıĢ baba
Etkinliğin amacı: Küçük kas geliĢimini desteklemek.
YaĢ grubu: 4–6 yaĢ
Uygulama
Çocuklar halka yaparak yere otururlar. Öğretmen, çocuklara öncelikle Ģarkının
tamamını söyleyerek dikkati üzerine çeker ve Ģarkının ikinci ve sonraki tekrarlarını
çocuklarla birlikte yapar. ġarkıya çocuklar, alkıĢlarla ritim tutar, öğretmen bu konuda
çocuklara rehberlik eder.
ġarkının sözleri:
A aa bak geldi kıĢ baba
E ee bir karıĢ kar yerde
Ġ i i kıĢ dondurdu bizi
O oo bak sırtımda palto
Sırtında kalın abası
Elinde koca sopası
Dağlar kırlar hep bembeyaz
Yavru kuĢlar yem bulamaz
Bu soğuğa dayanılmaz
KıĢ babaya inanılmaz
Korkumuz yok kardan kıĢtan
Ne soğuktan ne rüzgârdan
A aa bak geldi kıĢ baba
E ee bir karıĢ kar yerde
Ġ i i kıĢ dondurdu bizi
O oo bak sırtımda palto
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ETKĠNLĠK 17
Etkinliğin adı: Atatürk ölmedi
Etkinliğin amacı: Küçük kas geliĢimini desteklemek.
YaĢ grubu: 4–6
Uygulama
Çocuklar halka yaparak yere otururlar. Öğretmen, çocuklara öncelikle Ģarkının
tamamını söyleyerek dikkati üzerine çeker ve Ģarkının ikinci ve sonraki tekrarlarını
çocuklarla birlikte yapar. ġarkıya çocuklar, alkıĢlarla ritim tutarlar, öğretmen bu konuda
çocuklara rehberlik eder.
ġarkının sözleri
Atatürk ölmedi.
Yüreğimizde yaĢıyor.
Uygarlık savaĢında,
Bayrağı o taĢıyor.
Her gücü o aĢıyor.
Türklüğe güç veren,
Devrimler senin.
Yurduma çizdiğin,
Aydın yol senin.
Gençlik senin,
Sen gençliğinsin.
Ölmedin, ölemezsin.
Ölmedin, ölemezsin.


Okuma yazmaya hazırlık çalıĢmaları

Bu çalıĢmaların ilk aĢamasında çocuklar, parmaklarını kendi bedenleri üzerinde,
havada ve farklı zeminler üzerinde değiĢik biçimler oluĢturacak Ģekilde hareket ettirirler.
Oyun yoluyla gerçekleĢtirilen bu etkinlik, çocuğun küçük kas geliĢimini olumlu yönde
etkiler.
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Resim 2.22: Okuma yazmaya hazırlık çalıĢmaları



Özel günler

Özel günlerdeki kutlamalar için en fazla uygulanan etkinlik, Ģarkılı oyunlar,
animasyon etkinlikleri ve rontlardır. Özel günlerde günün anlam ve önemine uygun kostüm
ve aksesuarların kullanımı da etkinliğe estetik katıp çocukları daha istekli hâle getirecektir.
ġarkılı oyunlar ve rontların yanı sıra resmî bayram kutlamalarında yarıĢmalı ve kurallı
fiziksel geliĢimi destekleyici etkinlikler de yer almaktadır. Bu bayramlarda çocuklar
genellikle koĢma, atma, atlama, dengeli yürüme, bisiklet kullanma, çember çevirme gibi
geliĢtirdikleri becerileri daha özenle hazırlanmıĢ bir ortamda yaĢayabilmektedirler.

Resim 2.23: Özel günlerde animasyon etkinlikleri



Drama etkinliği

Drama sırasında çocuk, çevresinden gözlemlediği ve yaĢadığı olayları değiĢik yollarla
canlandırırken sıkıntılarını, tedirginliklerini, korkularını, özlemlerini çeĢitli vücut
hareketleriyle anlatır. Böylece çocuk bedenini tanır ve bedenini koordineli kullanmayı
öğrenir. Çocuğun hareket geliĢimi sayesinde kazandığı güven, daha sonra psikolojik güvene
dönüĢerek diğer alanlarda da avantajlı duruma geçmeyi sağlar.
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ETKĠNLĠK 18
Etkinliğin adı: Suyun buharlaĢması
Etkinliğin amacı: Beden hareketlerini dengeli bir Ģekilde kullanmak
YaĢ grubu: 4–6 yaĢ
Araç gereçler: Su dolu bir bardak
Yöntem ve teknik: Pandomim, demonstrasyon, doğaçlama, ısınma ve rahatlama
çalıĢmaları
Isınma çalıĢmaları
Çocuklar daha önce boĢaltılmıĢ alanda ayakta dururlar.
Öğretmen:
“Hepimiz gökyüzündeki bulutlarız”, “Bir rüzgâr esti, bulutlar hareket etmeye baĢladı.”
( Çocuklar sağa sola hareket eder.)
“ÜĢüdü bulutlar birbirine sokuldu. Tekrar rüzgâr esti, vuu...vuu…vu…”
( Öğretmen rüzgâr sesini taklit eder.)
Bulutlar hareket etmeye baĢlar (Çocuklar birbirlerinden uzaklaĢarak sağa sola hareket
ederler.).
Yağmur olarak yere düĢerler (Yere çömelirler.).


Uygulama

Çocuklar yerlerine oturur, bir hafta öncesinden sınıfın güneĢ gören bir yerine
yerleĢtirilmiĢ su dolu bardağın ilk hâli hatırlatılarak suyun iĢaretle belirlenmiĢ çizginin altına
inerek neden azaldığı konusunda çocukların akıl yürütmeleri istenir.
Daha sonra öğretmen çocuklara “Küçük Dere” isimli öyküyü anlatır.
Küçük Dere
Ormanın içinde hayvanların su içtikleri küçük bir dere vardı. Geyikler, tilkiler, kurtlar,
ördekler… (ormanda yaĢayan bütün hayvanlar) küçük dereyi çok seviyordu.
Suyunu içmekle kalmıyor, temizlik iĢlerini de derenin suyuyla yapıyorlardı.
Yaz mevsimi gelince küçük derenin suyu iyice azaldı, ördekler ve diğer hayvanlar bu
durumdan hiç memnun kalmadılar.
GüneĢ, küçük dereyi öylesine ısıtıyordu ki sular, buhar olup gökyüzüne doğru
çıkmaya baĢlamıĢlardı.
Su buharları da dere ve ormandaki hayvanlardan ayrılmak zorunda kaldıkları için
üzülüyorlardı. “Tekrar geri geleceğiz, bizi bekleyin. HoĢça kalın.” diyerek vedalaĢtılar.
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Su buharları gökyüzünde çok yükseklere çıktı. ÜĢümeye baĢladılar. Küçük birer su
damlacığı hâline geldiler. Birbirlerine iyice sokuldular, bulut oldular. Tekrar bir araya
geldikleri için çok mutluydular ama yeryüzünü de çok özlemiĢlerdi.
Ormandaki hayvanları, ağaçları, çiçekleri ve küçük dereyi hatırlayınca ağlamaya
baĢladılar. Ağladıkça yağmur damlası olarak yere damladılar. Ağaçları, inekleri ve otları
suladılar, bazı yağmur damlaları da dereye düĢtü. Küçük derenin bu sayede suyu çoğaldı.
ġarkı söyleyerek akmaya baĢladı. Yağmur damlalarına kavuĢan orman çok mutluydu.
Öğretmen öykünün bitiminde “ Evet çocuklar, o ormandaki yağmur damlaları siz
olsaydınız nerelere düĢerdiniz? ” diyerek çocukların doğaçlama yapmalarına rehberlik eder.
Rahatlama ve değerlendirme çalıĢmaları
Öğretmen yağmurla ilgili bir parmak oyunu yaptırabileceği gibi canlandırmayla ilgili
bazı sorular sorarak da etkinliği tamamlayabilir.
Sorular
Sizce, bardaktaki su neden azalmıĢ olabilir?
Bardaktaki su, nereye gitmiĢ olabilir?
BuharlaĢan su gökyüzündeyken ne oldu?
BuharlaĢan su, yeryüzüne nasıl geldi? vb.
ETKĠNLĠK 19
Etkinlik adı: Mevsimler draması
Etkinliğin amacı: Büyük kas geliĢimini desteklemek
YaĢ grubu: 4-6
Uygulama
Sınıfta çocukların birbirlerinin hareketlerini engellemeyecekleri geniĢ bir alan seçilir
ve aĢağıdaki öyküye uygun hareketleri canlandırmaları istenir.
“Ülkenin birinde durmadan dans eden çocuklar varmıĢ. Bütün gün dans etmekten çok
hoĢlanırlarmıĢ. GüneĢin sıcaklığına aldırmadan hep dans ederlermiĢ. Günler geçmiĢ, havalar
giderek soğumaya baĢlamıĢ, rüzgâr onları üĢütüyormuĢ ama bir türlü dansı bırakıp eve
girmek istemiyorlarmıĢ. Kar yağmaya baĢlamıĢ. Dans etmekten karın yağdığını fark
etmemiĢler. Ama hareketleri artık çok zor yapıyorlarmıĢ. Giderek daha yavaĢ, daha ağır
hareket etmeye baĢlamıĢlar. Sonunda hiç hareket edemez hâle gelmiĢler. Artık onlar
evlerinin bahçesinde tekrar güneĢ açıp kendilerini eritene kadar buzdan birer heykel
olmuĢlar. Uzun süre bu Ģekilde kalmıĢlar. Günler geçmiĢ, havalar tekrar ısınmaya baĢlamıĢ.
Heykeller tek tek sıcaktan erimeye baĢlamıĢ.
Çocuklar soğuktan donan kol ve bacaklarını yavaĢ yavaĢ hareket ettirmeye çalıĢmıĢlar.
Vücutlarındaki tüm buzlar erimiĢ ve çocuklar yeniden dans etmeye baĢlamıĢlar.”
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Resim 2. 24: Drama etkinliği

ETKĠNLĠK 20
Etkinlik adı: Balonla dans
Etkinliğin amacı : Fiziksel geliĢimini desteklemek.
YaĢ grubu: 4-6
Uygulama
Öğretmen çocukları oyun için uygun bir alana alır. Çocuklar müzik eĢliğinde dans
ederlerken havaya atılan balonu da düĢürmemeye çalıĢırlar. Balon yere düĢtüğünde hepsi
donar kalır. Öğretmen müziği keser.
Çocuklara dokunmadan onları güldürmeye çalıĢır. Ġlk gülen diğer oyunda öğretmenle
birlikte diğerlerini güldürmeye çalıĢır. Tek kiĢi kalana kadar oyun sürer. Oyunun galibi
günün en ciddisi ilan edilir ve alkıĢlanır.
ETKĠNLĠK 21
Etkinlik adı: Balon draması
Etkinliğin amacı: Büyük kas geliĢimini desteklemek
YaĢ grubu: 4-6
Uygulama
Çocuklar el ele tutuĢarak ortada sıkıĢık bir Ģekilde toplanır.
Öğretmen: “Sizler sönmüĢ bir balonsunuz. ġimdi balonumuzu yavaĢ yavaĢ ĢiĢirelim.”
der. “Fısss, fıss!” diye ses çıkartarak daireyi geniĢletir.
Daire iyice geniĢleyince öğretmenin iĢaret verdiği bir çocuk bütün gücü ile
arkadaĢının eline asılarak halkayı koparmaya çalıĢır. Halka koptuğu zaman öğretmen
“Paaaatt!” diye ses çıkarır. Bütün çocuklar yere serilir. Bir süre dinlendikten sonra çocuklar
halka Ģeklinde otururlar.
Öğretmen elindeki balonu ĢiĢirerek patlatır. Daha sonra aĢağıdaki soruları sorar:
“Balonu nasıl ĢiĢiririz? Balonun içine ne üfleriz? Balon ĢiĢerken nasıl ses çıkar? Balon
patlarken nasıl ses çıkar? Balon neden patlar? Balonunuz patladığı zaman ne hissedersiniz?”
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Çocuğun fiziksel geliĢim özelliklerini dikkate alarak fiziksel geliĢimini destekleyici
materyaller kullanarak bir etkinlik seçip hazırlayınız. Etkinliğinizi erken çocukluk eğitim
kurumlarındaki çocuklara uygulayınız. Etkinliğinizi ve kullandığınız materyalleri
fotoğraflarla ve kamera çekimleri ile destekleyerek bilgisayar ortamında sunum hazırlayınız.
Etkinliğinizin sonucunu rapor hâline getirip arkadaĢlarınızla paylaĢınız.
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek uygulama faaliyetini gerçekleĢtiriniz.
ĠĢlem Basamakları
 0-72 ay çocukların fiziksel geliĢim
özelliklerini araĢtırınız.



 Çocukların fiziksel geliĢim
özelliklerine uygun bir etkinlik
seçiniz.
 Etkinlikte kullanacağınız araç
gereçleri belirleyerek fotoğraflarını
çekiniz.
 Fiziksel geliĢimi destekleyici
etkinliği planlayınız.



 Fiziksel geliĢime uygun
planladığınız etkinliği uygulayınız.



 Etkinliği uygularken kullandığınız
araç gerecin çocuklar açısından
önemini ve yararlarını
gözlemlemeye çalıĢınız.



 Fiziksel geliĢime uygun etkinlik ve
materyallerin fotoğraflarından
oluĢan bir dosya hazırlayınız.
 Hazırladığınız dosyayı sınıfta
arkadaĢlarınıza sunup
çalıĢmalarınızı karĢılaĢtırınız.
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Öneriler
Ġnceleme yaparken Yerel Ağ‟dan
(Ġnternet‟ten) ve basılı
materyallerden yararlanabilirsiniz.
Etkinliğin çocukların yaĢ ve geliĢim
düzeyine uygun olmasına dikkat
etmelisiniz.
Hazırlanacak aracın çocukların yaĢ
ve geliĢim seviyelerine uygun
olmasına dikkat etmelisiniz.
Fiziksel geliĢimi destekleyici
etkinliği planlarken yaratıcı
davranmaya dikkat etmelisiniz.
Planladığınız etkinliği öğretmen
rehberliğinde uygularken
çocuklarla olumlu iliĢkiler kurmaya
da özen göstermelisiniz.
Gözlemlerinizi kısa notlar Ģeklinde
yazabilirsiniz. Etkinlik sırasında
kullanılan materyallerin
fotoğraflarını çekmeyi ihmal
etmemelisiniz.
Dosyanızın eksiksiz, temiz ve
düzenli olmasına özen
göstermelisiniz.
Sınıfta arkadaĢlarınızla birlikte
tartıĢırken objektif olmalısınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1. AĢağıdaki seçeneklerin hangisi fiziksel geliĢimi destekleyen oyun ve araçların
özelliklerinden biri değildir?
A) Dayanıklı olması
B) YetiĢkinin de kullanabilmesi
C) Güvenli olması
D) Estetik olması
E) Onarılabilir olması
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Büyük kaslarını daha iyi kullanabildiğinden takla atar.
Yüksek yerlerde yürümeyi deneyebilir.
Üç tekerlekli bisiklete biner.
Topa tekme atabilirler .
Yeni oyunlar oluĢturarak oynayabilir.
Mesleklerle ilgili oyunlara yönelebilirler.

3. Yukarıda verilen fiziksel beceriler hangi yaĢ dönemini ifade etmektedir?
A) 3 yaĢ

B) 4 yaĢ

C) 2 yaĢ

D) 5yaĢ

E) 6 yaĢ

4. AĢağıdakilerden hangisinde 6- 12 aylık çocuğun fiziksel becerileri ile ilgili yanlıĢ
bilgi verilmiĢtir ?
A) Kucakta otururken baĢını dik tutabilir .
B) Yardımsız oturur.
C) Yerde otururken koltuğa tutunarak ayağa kalkar.
D) Kısa süreli tay tay durabilir.
E) Yatarken kendiliğinden oturur.
5. AĢağıdaki seçeneklerden hangisi açık hava oyunlarının çocukların fiziksel
geliĢimlerine katkılarından biridir?
A) Sağlıklı geliĢmelerini sağlar.
B) Duygusal ve fiziksel rahatlamalarını sağlar.
C) Kaslarını güçlendirir.
D) Koordinasyon ve denge geliĢimini sağlar.
E) Hepsi
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6. AĢağıdaki ifadelerden hangisi 4 yaĢ çocuklarının fiziksel geliĢimi ile ilgili olarak
yanlıĢtır?
A) El becerileri oldukça geliĢmiĢtir.
B) Bu dönem çocukları resimler yapar.
C) Legolar ve masa oyuncakları ile oynar , yapılar kurarlar.
D) 4 yaĢ çocukları kitaplara ilgi duyarlar ve hayal güçleri geliĢmiĢtir.
E) Hepsi
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AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
6.

( ) Oyun ve hareket etkinliğinin süresi çocukların ilgileri, ihtiyaçları,yetenekleri ve
fiziksel koĢullar (sınıfın büyük ya da küçük oluĢu,araç gereç, havalandırma vb.)
nedeniyle değiĢebilir.

7.

( ) Oyun etkinliklerinde kullanılan araç gereçlerin birden fazla hedefi olan çok
aĢamalı özellikte olmamasına dikkat edilmelidir.

8.

( ) Çocuğun hareket geliĢimi sayesinde kazandığı güven, daha sonra psikolojik
güvene dönüĢerek diğer alanlarda da avantajlı duruma geçmeyi sağlar.

9.

( ) Oyun ve hareket etkinliğinde kullanılan araç ve gereçler birden fazla çocuğun bir
arada oynayabileceği nitelikte olmalıdır.
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

10.

Salonda ve açık havada oynanan oyunlar, çocuklara kas becerilerini geliĢtirmelerinin
yanında ……………………………..oynanan oyunlarla, güneĢ ve oksijenden
yararlanarak bedensel sağlıklarına katkıda bulunmuĢ olurlar.

11.

……………………………………………………………oynamak; çocukların küçük
kas ve el becerilerinin geliĢmesine, el göz koordinasyonunu sağlamasına ve
sosyalleĢmesine yardımcı olur.

12.

Kovalar, tırmıklar, kürekler, Ģekil kalıpları ,oyuncak kamyonlar ve akülü
arabalar……………………………………da oynarken kullanılan materyallerden
bazılarıdır.

13.

………………………da birey, aktif durumdadır. Birebir uygulama yaptığı için daha
iyi öğrenirken diğer taraftan da duyu organlarını harekete geçirerek olay ya da
durumları yaĢamaya baĢlar.

14.

…………………………etkinliklerinde Ģarkı söyleme, ritim çalıĢmaları, müzik
dinleme, müzikli dramatizasyon ve yaratıcı dans gibi faaliyetler yer almaktadır.

15.

………………………………….. çocuklar, parmaklarını kendi bedenleri üzerinde,
havada ve farklı zeminler üzerinde değiĢik biçimler oluĢturacak Ģekilde hareket
ettirirler.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1. Yeni doğan bebeğin kemikleri kıkırdaktır. Kıkırdak yapı hangi minerallerin etkisiyle
kemikleĢir?
A) Fosfat

B) Alüminyum

C) D vitamini

D ) K vitamini

E ) Hiçbiri

2. AĢağıdakilerden hangisi yeni doğan bir bebeğin ortalama boy/ kilosu ile ilgili olarak
doğrudur?
A) 48-53 cm./ 2500-3500 gr.
B) 50-55 cm./ 3000-3800 gr.
C) 52-55 cm./ 3000-4000 gr.
D) 54-56 cm./ 2500-3500 gr.
E) 60 cm./ 5200 gr.
3. AĢağıdaki ifadelerden hangisi fiziksel geliĢimin diğer geliĢim alanları ile iliĢkisi
bakımından doğru bir ifadedir?
A) Fiziksel geliĢim tüm geliĢim alanlarının baĢlangıcıdır.
B) Fiziksel geliĢimdeki ilerlemeyi “oyun” destekler.
C) Çocuğun geliĢmesi, kendi bedenini ve çevresini tanıyabilmesi geliĢmekte olan
kaslarının çalıĢması için gereklidir.
D) Fiziksel geliĢimdeki olumsuzluklar çocuğun sosyalleĢmesini engeller.
E) Hepsi
4. AĢağıdakilerden hangisi bebeklikteki fiziksel büyümede etkili değildir?
A)Kalıtım
B) Beslenme
C) Hikâye kitapları
D) Çevre koĢulları
E) Ailenin sosyoekonomik düzeyi
5. AĢağıdaki seçeneklerden hangisi okul öncesinde fiziksel geliĢimi desteklemek
amacıyla kullanılabilecek materyal ve oyuncakların özelliklerinden biri değildir?
A) Araç gereçler, birden fazla hedefi olan araç-gereçler olmalıdır.
B) Araç gereçler, çocukların geliĢim düzeyine uygun olmalıdır.
C) Araç gereçler, dokunma duyusunu olumlu yönde etkilemelidir.
D) Araç gereçlerin kullanımı karmaĢık ve zor olmalıdır.
E) Araç gereçler, yaratıcılığı destekleyici olmalıdır.
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6. AĢağıdaki seçeneklerden hangisinde erken çocukluk eğitim kurumlarında fiziksel
geliĢimi en çok etkileyen etkinlik yer alır?
A) Oyun etkinliği
B) Müzik etkinliği
C) Fen- doğa etkinliği
D) Türkçe dil etkinliği
E) Okuma- yazmaya hazırlık çalıĢması
7. AĢağıdaki oyun malzemelerinden hangileri 4 yaĢ çocuklarına uygundur?
A) Bin parçalı yapbozlar- basketbol topu
B) Gerçek mutfak malzemeleri
C) Mutfak malzemeleri, lego, renkli domino,artık malzeme, bebek, kostüm, su, kil
D) Bebek, kukla, lego, artık malzeme, oyun evleri, hamurlar, bahçe aletleri
E) Hiçbiri
8. Türkçe dil etkinliğinde en fazla hareket özelliği olan etkinlikler, aĢağıdaki
seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiĢtir?
A) Dramatizasyon
B) Tekerleme
C) Bilmece
D) Hikâye anlatma
E) Parmak oyunu
9. AĢağıdakilerden hangisi çocukların küçük kas becerilerini geliĢtiren etkinlikler
arasında yer almaz ?
A) Masa oyuncakları ile oynama
B) Resim ve el iĢi etkinlikleri
C) Hareketli oyunlar
D) Parmak oyunları
E) Artık materyallerle çalıĢma
10. AĢağıdakilerden hangisi fiziksel geliĢimi etkileyen etkenlerden değildir?
A) Göz rengi

B) Kilo

C) Boy

D) Kalıtım

E) Çevre

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Fiziksel geliĢim
Kas
Ġç solunum
Ġlk iki yıl
6 yaĢ
Ġstemsiz kaslar
270
20 , 2500 gr.
E
B
Y
D
Y
D
D
Y
Y

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

B
A
A
E
C
D
Y
D
D
Açık hava
kavram geliĢtirici
Açık hava
drama
müzik
Okuma yazmaya hazırlık
çalıĢmalarında
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MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A
A
E
C
D
A
D
A
C
B
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