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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN

Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi

DAL/MESLEK

Erken Çocuklukta Öğretmen Yardımcılığı

MODÜLÜN ADI

0–36 Ay Öz bakım

SÜRE

0–36 ay çocuğuyla iletiĢim, çevre düzenlemesi, duyu
eğitimi, beden geliĢimi (bebek jimnastiği), tuvalet ve
temizlik eğitimi, toplumsal kurallar ile ilgili bilgilerin
kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir.
40/32

ÖN KOġUL

Bu modülün ön koĢulu yoktur.

YETERLĠK

0–36
ay
çocuğunun
tanıyabileceksiniz.

MODÜLÜN TANIMI

öz

bakım

becerilerini

Genel Amaç
Bu modül ile 0-36 ay çocuğunun öz bakım becerilerini
tanıyabileceksiniz.
Amaçlar
1. 0–36 ay çocuğuna uygun çevre düzenlemesi yapmayı
kavrayabileceksiniz.
MODÜLÜN AMACI

2. 0–36 ay çocuğunun duyu eğitimine uygun materyal ve
oyunları öğretmeye rehberlik edebileceksiniz.
3. 0–36 ay çocuğunun beden geliĢimine uygun jimnastik
hareketlerini öğretmeye rehberlik edebileceksiniz.
4. 0–36 ay çocuğunun tuvalet ve temizlik alıĢkanlığını
kavrayabileceksiniz.
5. 0–36 ay çocuğunun toplumsal kurallara uyma
becerisini kazandırmaya rehberlik edebileceksiniz.

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Sınıf, erken çocukluk eğitim kurumları, özel kamu
kurum ve kuruluĢları
Donanım: Kaynak kitaplar, bilgisayar, projeksiyon,
fotoğraflar, afiĢ, broĢür, dergiler, uyarıcı pano, tepegöz,
asetat, fotoğraflar, CD, VCD, bilgisayar donanımları,
televizyon
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli
test, doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci
0–36 ayda, ailenin önemi çok büyüktür. Çocuk ihtiyaçlarının tamamını aile içinde
giderir. Bebeğin gereksinimleri arasında fiziksel ihtiyaçları (beslenme, uyku, bakımı), sevgi
ve ilgi gereksinimleri vardır. Bu ihtiyaçlar, zamanında ve yeterli miktarlarda karĢılanmalıdır.
Çocuğa erken dönemde sağlanan nitelikli uyarıcılar, onun beyin geliĢimini dolayısıyla
biliĢsel geliĢimini önemli ölçüde etkileyecektir.
Bu modülde 0–36 ay çocuğuyla doğru iletiĢim kurmayı kavrayacak, bu yaĢ çocuğuna
uygun çevre düzenlemesi yapmayı öğreneceksiniz. Aynı zamanda çocuğun duyu eğitimine
yönelik malzemeleri seçebilecek ve oyunları öğretmeye rehberlik edebileceksiniz. Jimnastik
hareketlerini öğretmeye rehberlik edebileceksiniz. Tuvalet eğitimini ve temizlik konusunu
öğreneceksiniz. Son olarak da toplumsal kurallara uyma becerisini kazandırmaya rehberlik
edebileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda 0–36 ay
çocuğuna uygun çevre düzenlemesi yapmayı kavrayabileceksiniz.

ARAġTIRMA


0-36 ay çocuğuna uygun çevre düzenlenmesini araĢtırınız



Yaptığınız araĢtırmaları sınıf ortamında arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

1. 0–36 AY ÇOCUĞUNA UYGUN ÇEVRE
DÜZENLEMESĠ
Çocuğun doğasına, geliĢimine ve ihtiyaçlarına uygun olarak ele alınması gereken
çevre düzenlenmesinden ve eğitim sürecinden birinci derecede aile sorumludur. Özellikle
kalıcı davranıĢ biçimlerinin kazanıldığı sıfır-altı yaĢ döneminde, çocuğa verilecek doğru
sosyal ve fiziksel uyarıcılarla bedensel ve zihinsel ilerlemesi geliĢtirilebilir. Bu nedenle
özellikle çocukların gereksinimlerinin bilinmesi ve bu doğrultuda ortamın hazırlanması
önemli rol oynar.
Çocuğun Gereksinimleri (Maslow’un insan gereksinmelerine
psikososyal ve kültürel kavramlar) aĢağıda sıralanmıĢtır:

karĢılık gelen



Biyolojik Gereksinmeler: Barınma, bütünlük, düzen, süreklilik, bağlamcılık



Güvenlik Gereksinmesi: Can-mal güvenliği ve mahremiyetin sağlanması,
kalabalıklık veya yalnızlık duygularının önlenmesi, egemenlik alanının
belirlenmesi, kendini savunma mekânizmalarının sağlanması, kolay yönlenme
ve yol bulma olanaklarının sağlanması.



Ait Olma Gereksinmesi: Sosyokültürel uygunluğun, insan örgütlerine katılma,
sosyalleĢme, toplumsal etkileĢimler kurma gibi olanakların sağlanması, ortak
mekânların yaratılması, yer ile özdeĢleĢme olanaklarının sunulması



Saygınlık Gereksinmesi: Kimlik-benlik arayıĢı, farklılık arayıĢı, mekânı
kiĢiselleĢtirme özgürlüğü, birey, sınıf veya gruba ait sembollerle kendini dıĢa
vurma, kolay algılanma, imgelenebilir olma, akılda kalıcı olma vb.
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Kendini Kanıtlama Gereksinmesi: Toplumsal örgütlerde görev alma, katılma
ve seçme özgürlüğüne sahip olma, üretme yoluyla kendini dıĢa vurma, mekânda
esneklik, geliĢtirilebilirlik, dinamiklik, tamamlanmamıĢlık.



Entellektüel, Duygusal ve Estetik Gereksinmeler: Estetik kavramlarının
çeĢitlenmesi, karmaĢıklık, enerji ve canlıya gösterilen duyarlılık, toplumsal
bilinci pekiĢtirme.

1.1 Beslenme Gereksinimi
Çocuk beslenmesinde 0-3 yaĢ arası kritik bir dönemdir Bu dönemde annelerin her
konuda olduğu gibi beslenme konusunda da bebekleri için mümkün olan en iyi baĢlangıcı
yapması gerekir Sağlıklı beslenmenin temelleri bu yaĢ aralığında atılır ve bu dönemdeki
beslenme alıĢkanlıkları bebeğin ileri yaĢlardaki sağlığını etkiler. Bu nedenle çocuklara
beslenme alıĢkanlığının kazandırılması çok önemlidir.
Sağlıklı beslenme alıĢkanlığı kazandırabilmek için önemli noktalardan biri, 0-1 yaĢ
arasında çocukların besinlerle tanıĢmasının gerekliliğidir. Çocuk yürümeye baĢlamadan önce
besinlerle tanıĢırsa daha az yemek seçen bir çocuk olarak büyür. 1-2 yaĢlar çevreyi keĢfetme
yaĢıdır. Çocuk bu dönemde çevresinde olup bitenle ilgilendiği için yemek yemeye ilgisi
azalabilir. Masada uzun süre oturmak istemez. Arkasında koĢmamalı, çocuğun kendi arzusu
ile masaya dönmesi beklenmelidir. Bu dönemde fizyolojik büyüme hızı düĢmüĢtür. 2-3 yaĢ
arası, çocukların çevresinde gördüklerini isimlendirmek istediği bir dönemdir. Bu nedenle
sürekli soru sorar. Ebeveyn-çocuk çatıĢması çekirdeğinin atıldığı bu dönemde çocuğa karĢı
sabırlı olunmalı, sorulara makul cevaplar verilmelidir. Bu dönemde çocuğun disipline
edilmesi çok kolaydır. Disiplin, yaĢamı kolaylaĢtıran kurallar bütünü olduğundan kendisi ile
ilgilenilen, sorularına cevap alan çocuklar ebeveynleri tarafından konulan kurallara daha
kolay uyum gösterir. Ancak burada anne-baba tutarlılığı çok önemlidir. Kurallar
konulduktan sonra annenin koyduğu kurala baba, babanın koyduğu kurala anne uymalıdır.
Elbette ki kurallar, anne ve babanın ortak kararı olarak belirlenmelidir.
AĢağıdaki tabloda temel alıĢkanlıkların kazanıldığı bu dönemlerde dikkat edilmesi
gereken hususlar ile çocuktan beklenen temel beslenme ve yemek yeme davranıĢları
belirtilmiĢtir.
0-7 YaĢ Arası Çocukların Beslenme Özellikleri ve Beklenen DavranıĢları aĢağıda
sıralanmıĢtır:


0-2 Ay: Ağladıkça çocuk emzirilir. Çocuğun öğün saatlerini düzene sokmaya
çalıĢmak doğru değildir. Emzirme, bebek ve anne arasında yakınlık sağlamanın
en güzel yoludur.



2-6 Ay: Düzenli aralıklarla beslenir ancak her çocuğun açlık tokluk duygusu
aynı olmaz. AcıkmamıĢ çocuğu zorla yedirmek, açlıktan ağlayan çocuğu henüz
saati gelmedi diye beslememek doğru olmaz. Çocuğun fizyolojik açlık ve
tokluğu yaĢamasına fırsat verilmelidir. Aksi hâlde çocuk açlık – tokluk

4

duygusunu ayırt edemez. Dördüncü aydan sonra gerekirse (çocuğun ağırlık
kazanımı yeterli değilse) ek besinlere baĢlanabilir. Ek besinlere çok az
miktarlarda ve birer birer baĢlanır. Bu dönemde ek besinler yumuĢak, pütürsüz
hazırlanır. Verilecek ilk besinler: muhallebi, yoğurt, meyve suyu vb.


6. Ay: Katı besinlere baĢlanır. Katı besinlere baĢlama çocuğun fizyolojik
gereksiniminin karĢılanmasından çok besini tanıması ve yutma eylemini
öğrenmesi için önemlidir. Ağzına katı besin alan çocuğun yapacağı ilk hareket
besini geri çıkarmaktır. Bu doğal bir davranıĢtır. Bu durum çocuğun besini
beğenmediği anlamına gelmez. Anne, yeniden çocuğun ağzına bir parça verir.
Çocuk bir süre sonra yutmayı dener ve böylece yutmayı öğrenir. Çocuğun
aspire etme (besin parçasını soluk borusuna kaçırma) tehlikesi de vardır ancak
bu zayıf bir ihtimaldir. Çocuklar bu dönemde besini yutmayı becerebilir;
annenin telaĢlanmaması, çocuğu yutarken izlemesi gerekir. Ġlk yutmada çocuk
zorlanabilir ancak yutmayı baĢarır. Annenin göstereceği telaĢ hareketi çocuğu
korkutabilir ve yutma denemesini tekrarlamak istemeyebilir. Bu durumda
yemek yedirmek zorlaĢır. Çocuğun besine karĢı alerjisi olup olmadığının
belirlenebilmesi için besinlere birer birer baĢlanır.



9. Ay: Aile ile sofraya oturtulur. Çocuğun masa düzenini tanıması, yemek
saatlerini öğrenmesi, aile ile yemeği paylaĢmayı öğrenmesi ve bundan zevk
alması için çocuğun sofraya oturtulması önemlidir. Bu ayda çocuk ekmek ve
bisküvi yiyebilir. KaĢık tutabilir ancak kaĢığı ağzına götüremez. Eli ile kaĢığı
iyi kavrar. Annesi yedirirken bir taraftan elinde kaĢık tutmak ona keyif verir ve
yemeği kendisinin yemesi için gerekli ilk adımı atmıĢ olur.



12. Ay: Bu dönemde fizyolojik gereksinim azaldığı için çocuğun yemeğe ilgisi
azalır. Bu dönemde ısrar etmek, çocuğun arkasından elde bir tabak ve kaĢıkla
dolaĢmak yanlıĢ olur. Çocuk oturup yemek yemeyi öğrenemez. Çocuğun uzun
aralıklarla yemesi iĢtahını daha da arttıracağından sorun olmaz.



15. Ay: KaĢıkla yiyebilir ancak kaĢığı hâlâ ters tutar. Fincandan bardağa geçer.
Yemeğini kendisi yiyebilir fakat yorulur. Çocuk, kendisi yemeğe gayret ederken
anne de bir taraftan çocuğu beslemeye devam etmelidir.



18-21.Ay: KaĢığı doğru tutarak yemeğini yiyebilir, etrafı kirletir. Çocuğun
yemek yerken etrafı kirletmemesi için uyarılması son derece yanlıĢ bir
davranıĢtır. Bu durumda çocuk yemeyi reddedebilir.



2 yaĢ: Yemeğini temiz yiyebilir ancak sulu olanları yine de dökebilir. Tek
baĢına yemek yemekten hoĢlanmaz.



2,5 yaĢ: Çatalla yemek ister, yemeği küçük parçalara bölünmüĢ olmalıdır.



3 yaĢ: Tamamen yardımsız yiyebilir ancak çalıĢmalar beĢ yaĢa kadar da
çocukların kendi baĢlarına yemek yiyememelerinin normal kabul edilmesi
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gerektiğini göstermektedir. Çocuk 6 yaĢtan sonra hâlâ kendisi yiyemiyorsa bu
durum normal değildir.
4 yaĢ: Bıçak kullanabilir ancak kesemez.



7 yaĢ: Eti bıçakla kesebilir, yemekte yalnız bırakılabilir.

Çocukların sağlıklı beslenmesine destek olmak için öncelikle onlara yönelik yemek
ölçütlerinin bilinmesi gereklidir. Bu ölçütler Ģu Ģekilde sıralanabilir:











Yemekler tuz ve Ģeker ilave edilmemelidir.
YetiĢkinler için hazırlanmıĢ, katkı maddesi içeren ürünler kullanılmamalıdır.
(ġanti, çikolata, hazır kek vb )
Sıvı yağ tercih edilmelidir.
Bir yaĢından önce inek sütü kullanılmamalıdır (Süt kullanılması gereken
yerlerde Dünya Sağlık Örgütü özellikle 1 yaĢına kadar inek sütü önermediği
için bebeklerin ayına uygun, devam sütlerini tercih edilmelidir.).
Bisküvi gibi Ģeker içeren gıdalar kullanılmamalı, bu ürünlerin yerine tahıllara
ağırlık verilmelidir.
Altıncı aydan sonra demir bakımından zengin gıdalar verilmelidir (Kırmızı et,
yeĢil yapraklı sebzeler ve yumurta sarısı gibi).
Farklı tatlardaki meyve ve sebzeler verilmelidir.
Süt içme alıĢkanlığı kazandırılmalıdır.
Yemekler genellikle buharda haĢlama ve fırında piĢirme yöntemini kullanılarak
hazırlanmalıdır.
PiĢirilen yemekler iki günden fazla saklanmamalı ve bir kereden fazla
ısıtılmamalıdır.

1.2 Uyku Gereksinimi
Ġnsanın hayatı boyunca en hızlı geliĢtiği dönem, anne rahmindeki ve doğumdan hemen
sonraki ilk aylardır. Bu nedenle bebeklerin sağlıklı büyümeleri ve zihinsel geliĢimleri için 03 yaĢ kritik bir dönemdir çünkü bu döneminde bebekler çok hızlı büyür ve geliĢir. Sonraki
dönemlerde büyüme ve geliĢme hızı düĢer. Özellikle beyin geliĢimi için 0-3 yaĢ dönemi
hayati önem taĢımaktadır. Beyin geliĢiminin % 80′ni bu dönemde tamamlanıyor ve beyin
ölçüsü neredeyse yetiĢkinlikteki büyüklüğe ulaĢır. Ayrıca bu dönemdeki hataların ve
ihmallerin telafisi mümkün değildir. 0-3 yaĢ döneminde çocuk ihmal edildiyse, kesintisiz ve
kaliteli uyumadıysa, sağlıklı beslenmediyse ve iyi bakılmadıysa bunlar beyin geliĢiminde
geriliğe sebep olacak ve ileriki yaĢlarda bunu telafi etmek pek mümkün olmayacaktır. Bu
nedenle bebeklik döneminde geliĢimin sağlıklı bir Ģekilde yürüyebilmesi için uyku düzeninin
bulunması gerekir. Bu düzenleme hayatın ilk ayları içerisinde özellikle aydınlık-karanlık
döngüleri ve sosyal ipuçları ile Ģekillenmeye baĢlar. Ġlk üç ayda kesintisiz uyku dönemleri 34 saat iken 6. aydan itibaren özellikle gecelere doğru kayan 6 saatlik kesintisiz uykular
baĢlar. Bir yaĢ civarında gündüz saatlerinde iki kez uyunurken ikinci yaĢa doğru günlük
melatonin salgısının düzenlenmesi ile gündüz uykusu bir kereye düĢer. Bu gündüz uykusu,
yaĢam boyu özellikle öğleden sonra da devam edebilir. Uyku döngüsü geliĢimi Tablo 1’de
özetlenmiĢtir.
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Çocuğun yaĢı

Çocukta beklenen uyku örüntüsü

Yenidoğan

Günde toplam yaklaĢık 12-16 saat uyur.

2-3 aylık

3-4 saat aralıksız uyur ve beslenmek için uyanır, aktif uyku %43’e
düĢer. 3 aylık olduklarında çocukların %71’i tüm gece boyunca uyur.

4 aylık

Geceleri daha uzun uyur, gündüz daha az uyur.

6 aylık

Günde toplam yaklaĢık 11-14 saat uyur. 5-6 saatlik uyku döngüsünde
1-2 kez uyanır, uyandıktan sonra çocukların 1/3 – 1/2’si kendi
kendine yeniden dalar, çocukların %84’ü tüm gece boyunca uyur.

10 aylık

Çocukların %90’ı tüm gece boyunca uyur.

12 aylık

Günde toplam yaklaĢık 10-13 saat uyur, aktif uyku %30’a düĢer.

2 yaĢında

Günde 10-12 saat uyur.
Tablo 1.1. Uyku döngüsü geliĢimi basamakları

Bebekler gece uykularında uyanmaya hazırdır ve dıĢ etkenden hemen etkilenir. Hatta
kendiliğinden gözlerini açar, uyanır gibi olabilirler. Annenin ufak bir ses çıkardığında hemen
bebeğin odasına veya yanına koĢması bebeğin uykusunun bölünmesine neden olacaktır ve
tekrar uykuya dalmak için anneye ihtiyaç duyacaktır. Böylece kendi baĢına uykuya dalma
becerisi kazanamayacaktır. Bu da bebek her uyandığında annesinin bebeğin yanına
gelmesine, uykuya dalması için yardım etmesine, dolayısıyla uykusunun gece boyu sık sık
bölünmesine neden olacaktır. Bu nedenle bebekleri kendi baĢlarına uyumaya alıĢtırmak ve
düzenli uyku saati geliĢtirmek gerekmektedir. Bebek kendi baĢına uyumayı baĢarırsa uyku
bölünmeden uykuya tekrar kendisi dalabilecektir.
Anne-çocuk iliĢkisindeki sorunlarla uyku sorunları arasında önemli bir iliĢki vardır.
Yedinci-dokuzuncu aylarda uyku sorunları genellikle denge sistemine yönelik uyarana aĢırı
istek duyma ile iliĢkili olmaktadır. Bu aylarda çocuklar uykuya dalabilmek için uzun süreler
sallanmak, kucaklanmak ihtiyacı gösterebilir. Ayrılık anksiyetesinin baĢladığı 10.-12.
aylarda uykuya dalma sorunları en yüksek sıklığa ulaĢır. 13.-18. aylarda gün içinde aĢırı
hareketlilik, fazlaca uyarana maruz kalma uyku sorunları ile daha fazla iliĢki göstermektedir.
19.-24. aylardan itibaren uykuya dalma sırasında yaĢanan sorunlar azalırken geceleri sıkça
uyanmalar görülebilir. Uyku bozuklukları, tüm yaĢ gruplarında çok sık görülen ve her yaĢta
kiĢinin günlük iĢlevselliğini, dikkat ve öğrenme becerilerini belirgin olarak bozabilen
sorunlardır. Öte yandan hatırlama sorunları, sinirlilik, duyusal hassasiyette artıĢ
görülebilmektedir. Çoğu ebeveyn için küçük çocuklarında görülen uyku sorunları oldukça
sıkıntı verici olmaktadır.
Bir-iki yaĢları arasında geceleri sık sık ağlayarak uyanma, 2-3 yaĢları arasında da
uykuya dalma zorluklarına sık rastlanır. Çoğunlukla bu sorunlar objektif bulgular değil annebabaların Ģikâyetleridir. Normal bir büyüme ve geliĢme gösteren bebeklerde bu sorunlar
sıklıkla mizaç özellikleri, bağlanma biçimi, anne-babanın stres düzeyi ve annenin
depresyonu ile iliĢkilidir. Normal geliĢimi olmayan çocuklarda ise sıklıkla nörolojik, fiziksel
anormalliklerle iliĢkili olabilmektedir. Bunların yanında uyku sorunlarını değerlendirirken en
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önemli faktörlerden biri de çocuğun uyuduğu ortamdır. Çocuğun hangi odada yattığı,
yatmadan önce yapılanlar uyku üzerinde etkili olur. Gürültülü bir ortamda, özellikle
televizyon sesinin varlığında uykuya dalma zorluğu oluĢur.

1.3. Eğitim Ortamının Çocuğa Uygun Düzenlenmesi
YaĢadığı çevrenin düzeni bebek üzerinde önemli etkiler bırakmaktadır. Bu çevre
içerisinde çocuğun kendisine ait bir mekâna sahip olması ve bu mekânda çocuğun
kullanabileceği mobilya ve donatı elemanlarının yapısının uygunluğu da çocuğun geliĢimi
üzerinde etkilidir. Bu nedenle onların yaĢadığı ortamların düzenlenmesinde gerekli özenin
gösterilmesi ve dikkat edilmesi gerekir.

1.3.1. Dekorasyon (Süsleme ve Ġç Düzen)
0–36 ay çocuğuna uygun eğitim ortamı hazırlanırken dekorasyon Ģöyle olmalıdır:
















Hazırlanacak çevre, her Ģeyden önce çocuğun geliĢimine uygun, uyarıcı ve
hareket ihtiyacına cevap verebilecek, güvenli bir mekân olmalıdır.
Beslenme, alt değiĢtirme, uyku ve oyun için ayrı ayrı alanlar olmalıdır.Örneğin
uyku için ayrılan bölümün sessiz olması gerekir.
Çevre hem sert aynalar hem yumuĢak yastık gibi materyallerle donatılmalıdır.
Çevre bol uyarıcılı olmalıdır. Zıt renkli ilginç malzemeler çevre düzenlemesinde
kullanılmalıdır.
Bebeğe, kiĢiler ve yerler hakkında farklı bakıĢ açıları kazandırmak için oyun
alanları sık sık değiĢtirilmelidir.
Bebeğin özel eĢyaları (biberonu, emziği, giysileri vb.) ayrı bir bölümde olmalı,
etiketlenmeli ve baĢka bebekler için kullanılmamalıdır.
Odalar sevimli bir tarzda döĢenmelidir.
Hayvan, insan yüzü ve değiĢik nesne resimleri gibi asılabilen materyaller
çocuğun göz hizasında olmalıdır.
Bebeklerin kendilerini gözlemeleri için oyun odalarına ve alt değiĢtirilen yerlere
büyük aynalar yerleĢtirilmelidir.
Bebeklerin rahatça oynayabileceği, yuvarlanabileceği ve hareket edebileceği
yerler sağlanmalıdır.
Bebeğin oynaması ve hareket etmesi için toplar, büyük sünger yastıklar, küçük
bloklar, müzik kutuları, iç içe geçen kutular ve halkalar sağlanmalıdır.
Mobiller, bebeklerin hem görebileceği yerlere hem de yetiĢebileceği mesafeden
biraz daha uzağa asılarak onlara uzanması sağlanmalıdır.
Ortamda bebeğin kavrayabileceği, çiğneyebileceği ve çeĢitli Ģekillerde
oynayabileceği kaĢıklar, diĢ kaĢıyıcıları, dolgu bebekler, sünger ve lâstik toplar,
çıngıraklar bulunmalıdır.
Oyuncaklar, bebeğin seçim yapmasını sağlayacak biçimde ve kendi kendine
istediği zaman alıp oynayabileceği yerde olmalıdır.
Bebeğin tırmanabileceği basamaklar hazırlanmalı ve sınıfın uygun yerlerine
konmalıdır.
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Müzik sistemi kurulmalıdır. Bebeklerin dinlenmesi ve vücudunu hareket
ettirebilmesini sağlamak için çeĢitli sözsüz hafif müzik parçaları çalınmalıdır.

Resim 1.1: Sevimli bir tarzda döĢenmiĢ bebek odası

1.3.2. Ġdeal Bir Bebek Odası Düzenlenmesi














Ailenin ekonomik durumu uygun ise bebek için ayrı bir oda hazırlanmalıdır.
Bebek odası olarak güneĢ alan ferah bir yer seçilmelidir.
Odanın aydınlatılmasında yumuĢak, hafif bir ıĢık tercih edilmelidir.
Oda gürültüden uzak olmalı ama anne ve babanın uyuduğu odaya yakın
olmalıdır.
Bebek odasının ısısı 22–24 °C arasında, havası temiz ve cereyansız olmalıdır.
Oda kaloriferle ısıtılıyorsa hava kuruyacağı için odanın nemlendirilmesi
gereklidir.
Bebeğin odası açık ve yumuĢak renklerle döĢenmelidir. Duvarlara bebeği
uyaracak, dikkatini çekecek türde resimler asılmalıdır.
Yerler ise rahatça silinebilen, toz tutmayan, tüy bırakmayan ve alerjik olmayan
bir halı ile kaplanmalıdır.
Bebek karyolası olarak parmaklıklı, ayaklandığında kalkıp düĢmeyeceği kadar
derin bir karyola tercih edilmelidir.
Yatak olarak mümkünse ortopedik bir yatak seçilmelidir. Bebek için alınacak
nevresim ve yatak koruması gibi yatak malzemeleri, bebeğin duyularını (görme,
iĢitme, dokunma) uyaracak özellikte olmalıdır. Örneğin yatak korumasının
(parmaklıklara takılan koruyucu) ve yastıkların üzerinde kabartma, renkli ve
farklı dokularda figürler olmalıdır.
Bebeğin eĢyasını koymak için çekmeceli bir etajer ve kapaklı bir dolap
bulunmalıdır. Mobilyaların seçiminde süsten çok kullanıĢlılığa ve kolay
temizlenebilir oluĢuna dikkat edilmelidir.
Bebeğin odasında uygun geniĢlikte bir oyun alanının olması da gerekir. Odanın
içinde çocuğun yaĢına uygun oyuncakların bulunduğu bir sepet de olmalıdır.
Bebeğin karyolasının üzerine ve hemen yanındaki duvara ilgisini çekecek
mobiller ve resimler asılmalıdır.
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Resim 1.2: Mobiller ve resimler bebeğin ilgisini çeker.




Odada emzirmeyi kolaylaĢtıracak rahat bir koltuk olmalıdır.
Bebeğin odasında her an dıĢarı çıkmaya hazır bir
bulundurulmalıdır.

bebek

çantası

Resim 1.3: Bebek odaları açık ve yumuĢak renklerle döĢenmelidir.

1.3.3. 0–36 Ay Çocuğuna Uygun Çevre Düzenlemesine Yönelik Etkinlik
Örnekleri
Etkinlik Örneği 1:
YetiĢkin, kırılmayan çelik aynaları bebeğin eline vererek aynada kendisini izlemesini
sağlar ya da çocuğu kucağına alarak büyük bir aynanın karĢısına oturur. Çocuğun kendisini
aynada izlemesi için ortam yaratır.
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Etkinlik Örneği 2:
Çocukla birlikte yetiĢkin, rahat bir yere oturur. YetiĢkin, önlerine farklı iki nesne
koyar (top, bebek gibi). Bu nesnelerin ismini tekrar eder ve çocuğa “Bu ne?” diyerek
çocuğun da nesnelerin adını söylemesine yardımcı olur. Çocuktan, önce bebeği vermesini
ister. Doğru nesneyi verdiğinde çocuğu ödüllendirir ve nesneyi diğerinin yanına koyar. Sonra
ondan, ikinci nesneyi (topu) vermesini ister. Doğru nesneyi verdiğinde onu ödüllendirir. Bu
oyun, çocuğun çevresinde gördüğü, tanıdığı ve kullandığı diğer nesnelerle de tekrarlanabilir.
Etkinlik Örneği 3:
Havanın güzel olduğu bir günde hayvanat bahçesine gezi düzenlenir. Açık havada
dolaĢmak, çocuklara keyif ve mutluluk verir. Planlanan gezi sayesinde çocuklar, hayvanları
tanıyarak isimlerini söyleyebilir ve çıkardıkları sesleri taklit edebilirler.

1.4. Açık Hava Gereksinimi
Bebeğin açık havaya çıkarılması, güneĢ alması her zaman gereklidir. GüneĢ ıĢığı
kemiklerin geliĢmesine yardımcı olur. Böylece bebek, yeteri kadar D vitamini aldığından
RaĢitizm denen hastalığın ortaya çıkması engellenir. Bebeklerin cildinde, cildi güneĢe karĢı
koruyan “melanin” adlı doğal koruyucu yapılar henüz oluĢmamıĢtır. Bu nedenle bir yaĢın
altındaki bebekler güneĢ ıĢığından korunmalıdır. Bebek ilk güneĢe çıktığında birkaç dakika
tutulmalı, bu süre her gün azar azar arttırılmalıdır. KıĢın öğle vakitleri en sıcak saatlerdir. KıĢ
aylarında öğle saatlerinde bebeği açık havaya çıkarmak iyi olur.
Çocuklar en rahat açık havada oynar. Çocuklar için açık havada oynamak büyük bir
ihtiyaçtır. Çocuklar özellikle ilkbaharda açık havada oynamaya can atarlar. Parklara,
bahçelere koĢarlar. Açık hava oyun yerleri, trafiğe kapalı yerlerde olmalıdır. Tozlu, taĢlı
yerlerde olmamalıdır.

1.4.1. Bebek ve GüneĢ


0–1 Ay: Yeni doğan bebeğin, özellikle ilk günlerinde ortam ısısı normal
sınırlarının üstüne yükseldiğinde, terleme fonksiyonu yeterli olmadığından
vücut ısısı yükselebilir ve bebeği olumsuz etkileyebilir. Bebekler bu ortamda,
deri yoluyla çok miktarda sıvı kaybedebilir. Bu nedenle bebeklerin yaz
aylarında güneĢ ıĢınlarının dik olduğu saatlerde serin ortamlarda kalmasına ve
oda ısısının 25 °C’nin üstüne çıkmamasına dikkat edilmelidir.



1–12 Ay: Kemik geliĢimi için gerekli bir vitamin olan D vitamini, güneĢ
ıĢınlarının yardımıyla vücutta sentezlenir. Bu vitamin özellikle hayatın ilk
yıllarında sağlıklı bir geliĢim için Ģarttır. Her gün yarım saat; baĢ, kol ve
bacakları çıplak olarak güneĢlendirilen bebek, vücudu için gerekli miktarı bu
yolla sentezler. Cam, güneĢin bu etkiye sahip ıĢınlarının geçiĢini
engellediğinden cam arkasından güneĢlendirmenin faydası olmaz.
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1 YaĢ ve Üzeri Çocuklar: Çocuğun güneĢten faydalanması sağlanmalı ancak
güneĢin zararlarından korunmalıdır.

1.4.1.1. Bebek ve Çocuklar DıĢarı Çıkarılma Saatleri
Zararlı güneĢ ıĢınları, yoğun olarak günün en aydınlık saatlerinde etki eder. Her
yaĢtaki insanların bu saatlerde direkt güneĢ ıĢığına maruz kalmaktan sakınması gerekir.
Sıcak günlerde bebek ve çocuklar, saat 10.00–16.00 arasında dıĢarı çıkartılmamalıdır.
1.4.1.2. Zararlı GüneĢ IĢınlarından Bebek ve Çocukların Korunması
Koyu renkler, güneĢ ıĢınlarını emerek güneĢin zararlı etkilerinin yoğunlaĢmasına
sebep olur. Bu sebeple sıcak günlerde hem annenin hem de çocuğun elbisesi açık renklerden
seçilmelidir. Çocuk güneĢli havada dıĢarıda bulunacaksa güneĢ ıĢınlarının zararlı etkilerine
karĢı çocuğa güneĢ koruyucu kremlerden sürülmelidir. Çocuğun yaĢına göre koruyuculuk
düzeyi yüksek kremler tercih edilmelidir.

1.4.2. Açık Havanın Çocuklara Sağladığı Yararlar







Çocukların temiz hava alabilmelerini sağlar.
Çocuklara istedikleri Ģekilde hareket etme imkânı sağlar.
Çocuklar kendi seslerini kullanma konusunda olabildiğince özgürdür.
Çocuklar bazı doğa olaylarının farkına varır, gözlem yapar ve araĢtırır
(Karıncaların yuvalarına yiyecek taĢımalarını, rüzgârın Ģiddetine göre nesneleri
hareket ettirme ve uçurma gücü, güneĢte ve gölgede ısının farklı oluĢu olaylarını
gözlerler.).
Bahçede bulunan oyun araçlarından baĢka, doğada bulunan canlı ve cansız
varlıkları oyunlarına katarlar (ağaçlardaki kuĢlar, gökyüzündeki güneĢ ve
bulutlar gibi).

1.4.2.1. Açık Hava Oyun Yerlerinin KoĢulları
Çocuklara büyük kaslarını geliĢtirecek imkânlar sağlanmalıdır. Yeni beceriler
kazanabilmeleri için uygun ölçülerde rampalar ve basamaklar olmalıdır. Küçük çocukların
bahçedeki oyun alanları büyüklerinkinden farklı olmalıdır. Alçak kaydıraklar, küçük
tırmanma aletleri ve salıncaklar bulunmalıdır.
Çocukların çevrelerini araĢtırıp keĢfetmeleri için su ve kum oyunları gibi bahçe
oyunlarına gereksinimleri vardır. Bu imkânlar çocuklara her gün sağlanmalıdır. Yedek
giysiler olduğu sürece su ve kum oyunlarına zaman ayrılmalıdır.
Çocuklara kendi seçimlerini yapabilecekleri ve yeni geliĢtirdikleri fiziksel becerileri
daha da pekiĢtirebilecekleri uygun mekân sağlanmalıdır.
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Çocuklar için güvenli, serbest bir ortam sağlanmalı ve sürekli gözetim altında
bulundurulmalıdır çünkü yeni öğrendikleri fiziksel becerilerini istenmeyen zamanlarda da
denemek isterler. Bu nedenle yetiĢkinlerin dikkatli olması gerekir.
Çocukların çevre hakkında bilmedikleri konuları öğrenmeleri, doğa meraklarını
gidermeleri, neden-sonuç iliĢkilerini kavramaları için çok çeĢitli materyal ve etkinlikler
sağlanmalıdır. Örneğin kum ve su oyunları için ölçü kapları, bloklar, basit deney
malzemeleri vb.

1.5. Kazalardan Korunma
Özellikle ilk dört yılında çocuğun yaĢam alanı çoğu zaman ev olduğu için bu dönemde
ev kazaları diğer dönemlere göre daha fazla görülmektedir. Bu nedenle ev ortamında
kazalara karĢı çocukların korunması gerekmektedir. Yapılan çalıĢmalar ilk dört yıl dahi
çocuk ölümlerinin çoğunun ev kazaları sonucunda gerçekleĢtiğini göstermektedir. Bebek
yürümeye baĢlayıp da evi tek baĢına dolaĢabileceğini, yeni keĢiflerde bulunabileceğini fark
ettiğinde artık hiçbir Ģey onu durduramaz. Her Ģeyi eline ve ağzına almak ister. Neyin
tehlikeli, neyin tehlikesiz olduğunu henüz ayıramaz. Bu da çok tehlikeli sonuçlara varabilir.
Bir yaĢ çocuklarında yanma ve düĢme kazalarına daha sık rastlanırken iki yaĢ çocuklarında
zehirlenmeler daha fazla görülmektedir.
Ev kazaları çeĢitli etmenlere bağlı olarak meydana gelmektedir. Bunlar arasında insan
baĢta olmak üzere araç gereç ve çevresel faktörler önemli yer tutar. Bu nedenle anne ve
babaların aĢırı dikkatli olması gerekir. Bebeklerin ağır yaralanmasına, hatta ölmesine yol
açan kazaları inceleyen uzmanların elde ettiği sonuçlara göre bu kazaların %50-90’ının,
anne-babanın dikkatsizliği yüzünden kaynaklandığı tespit edilmiĢtir. Anne babaların yorgun,
dikkatsiz aceleci oldukları zamanlarda veya çocukların uykusuz, hasta ve aç olduğu
dönemlerde ev kazalarının daha fazla yaĢandığı görülür. Özellikle anne-babaların daha
aceleci ve telaĢlı oldukları sabahın ilk saatleri ve akĢam iĢ dönüĢ saatleri ev kazalarını artırıcı
etken olarak görülmektedir. Kazaların genellikle çocuğun yalnız bırakıldığı anlarda oluĢtuğu
bilinmektedir çünkü çocuklar etraflarından gelebilecek tehlikelerin farkında değildir. Ayrıca
evde kullanılan eĢyaların bakımsız olması veya yeterli izolasyona sahip olmaması, makas,
bıçak vb. sivri uçlu eĢyaların çocukların ulaĢabileceği yerlerde açıkta bırakılması,
balkonlarda korkuluk olmaması veya seviyesinin çok az olması, aynı Ģekilde pencerelerin
alçak ve açık olması, balkon veya pencere önlerinde sandalye, tabure gibi eĢyaların
bulunması ev kazalarının meydana gelmesinde önemli rol oynar. YaĢ gruplarına göre kaza
tipleri değiĢmektedir. AĢağıdaki tabloda, görülen ev kazalarının yaĢlara göre dağılımları
verilmiĢtir:
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YaĢ aralığı

Nedenler

Özellik

0-1 yaĢ

Boğulma (eĢya ile yüzünün kapanması, iple
boğulma, asılma), yabancı cisim aspirasyonu,
sıcak çarpması, yanıklar ve intoksikasyon

Yüksek ölüm oranı

1-4 yaĢ

Suda boğulma, düĢme, zehirlenmeler, trafik
kazaları, yanıklar

En sık görülen yaĢ

5-9 yaĢ

Trafik kazaları, boğulma, düĢme, zehirlenmeler

Erkek çocuklarda
daha sık

10-14 yaĢ

spor ve açık hava oyunlarından ileri gelen kazalar,
trafik kazaları (bisiklet kazaları dâhil), boğulma,
düĢme ve zehirlenmeler
Tablo 1.2: Görülen ev kazalarının yaĢlara göre dağılımları

Resim 1.4: Çocuk asla evde tek baĢına bırakılmamalı ve dikkatli olunmalıdır.

Kazalar hiç beklenilmeyen zamanlarda ve biçimlerde gerçekleĢtiği için önceden
tedbirli olabilmek amacıyla aĢağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:








Sabah telaĢını azaltmak amacıyla kahvaltı malzemeleri, giysiler akĢamdan
hazırlanmalıdır.
Sabah çocuktan önce siz uyanmalı ve çocuktan önce giyinilmelidir.
AkĢam ve yatma zamanı kazalar için riskli saatlerdir. Bu saatlerde çocuklar
anne babalarından ilgi bekler. Bu nedenle çocuğu yatırmadan önce ona zaman
ayrılmalı ve çocuğun sakin olması sağlamalıdır.
Bütün kimyasalları, ilaçları ve deterjanları çocuğun ulaĢamayacağı yerlerde ve
mümkünse kilitli dolaplarda saklayınız.
Tencere ve tava saplarını ocağın arkasına gelecek Ģekilde yerleĢtiriniz.
Çocuğun ocak veya fırın düğmeleriyle oynamasına izin vermeyiniz.
Fırın yanarken çocuğunuzu fırından uzak tutunuz.
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Yemek piĢirirken çocuğunuzu sandalyesinde ya da sıcak tencerelere
ulaĢamayacağı bir yerde tutunuz.
Çocuğun çöp kovasına ulaĢamayacağından emin olunuz.
Elektrikli cihazlar (fritöz, kızartma makinesi vs.) kullanılmadığında fiĢten
çekilmelidir.
Kaygan zeminler ıslak bırakılmamalıdır.
Çocuğun tutup çekebileceği uzun masa örtüsü kullanılmamalıdır.
Kesici aletleri çocuğun ulaĢamayacağı bir yerde saklayınız.
Çocuğun uzanıp alabileceği ağır tencereler tezgâhın üzerinde bırakılmamalıdır.
Yedekte battaniye ve yangın söndürme tüpü bulundurulmalıdır.
Alt dolaplarda cam veya porselen malzeme bulundurulmamalıdır.
Kazaları önlemek için mutfak temiz ve düzenli tutulmalıdır.
Kırılacak eĢyalar, çocukların ulaĢamayacağı yerlerde bulundurulmalıdır.
Alkollü içkiler kilitli bir dolapta veya çocuğun ulaĢamayacağı bir yerde
saklanmalıdır.
Sigara, çakmak ve kibritler çocuğun ulaĢamayacağı bir yerde saklanmalı, kirli
kül tablaları ortada bırakılmamalıdır.
Uzatma kabloları toplu tutulmalı, baĢka seçenek yoksa kablolar halının altından
geçirilmelidir.
Çocuğun televizyon, video gibi cihazların arkasına geçemeyeceğinden emin
olunmalıdır.
Sehpa, koltuk kolçağı gibi alçak yerlerde sıcak içecek bulundurulmamalıdır.
Sıcak içecekle bebeğin veya küçük çocuğun üzerinden ve yanından
geçilmemelidir.
Halının veya kilimin katlanmamasına, kaymamasına dikkat edilmelidir.
Kitaplıkların çekince devrilmeyecek Ģekilde sabitlenmiĢ olmasına dikkat
edilmeli, mümkünse kitap rafları çocuğun ulaĢamayacağı yüksekliğe monte
edilmelidir.
Evde Ģömine varsa mutlaka Ģömineye kapak kapatılmalıdır.
Parfüm, kolonya, kozmetik malzemelerinizi ortada bırakmayınız.
Gardroplar çekince devrilmeyecek Ģekilde sabitlenmelidir. Gardrop üzerinde
ağır eĢyalar depolanmamalıdır.
Kilitli gardrop varsa çocukların oyun sırasında içeride kalma durumuna karĢı
tedbirli olunmalıdır.
Elektrikli battaniye kullanılıyorsa çocuk odadayken mutlaka elektrikli
battaniyenin fiĢi prizden çekilmelidir.
BaĢucu abajurlarının kablo ve prizlerine dikkat edilmeli, çocuk odadayken
baĢucu lambasının fiĢi prizden çekilmelidir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
0–36 aylık çocuğa yönelik eğitim ortamı düzenleme konusunu araĢtırınız. 0 ile 36 ay
çocuklarının eğitim ortamlarını gözlemlemek üzere yakın çevrenizde bulunan kreĢlere gezi
düzenleyiniz. AraĢtırmalarınızı ve gözlemlerinizi rapor hâline getirip broĢür hazırlayınız.
Raporunuzu ve broĢürünüzü arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler
 0–36 ay çocuğuna yönelik eğitim
ortamını düzenleme konusunu
araĢtırırken kaynak kitaplardan ve
internetten yararlanabilirsiniz.

 0–36 ay çocuğuna yönelik eğitim ortamı
düzenleme konusunu araĢtırınız.
 0–36 ay çocuklarının eğitim ortamlarını
gözlemlemek üzere yakın çevrenizde
bulunan kreĢlere gezi düzenleyebilirsiniz.
 AraĢtırmalarınızı ve gözlemlerinizi rapor
hâline getiriniz.
 0–36 ay çocuğuna yönelik eğitim
ortamını düzenleme konusunda çevrenize
bilgi vermeye yönelik broĢür
hazırlayınız.
 Raporunuzu ve broĢürünüzü
arkadaĢlarınızla paylaĢınız.
 Hazırladığınız sunuyu, diğer
arkadaĢlarınızın hazırladıklarıyla
benzerlik ve farklılıkları karĢılaĢtırarak
tartıĢınız.

 Randevu almayı unutmayınız.
 AraĢtırdığınız bilgileri ve gözlemlerinizi
rapor hâline getiriniz.
 BroĢürü renkli olarak hazırlayınız.
 Raporunuzu özenli hazırlayınız ve
anlatınız.
 Empati kurmayı unutmayınız.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Evet

Hayır

0–36 ay çocuğuna yönelik eğitim ortamı düzenleme
konusunu araĢtırdınız mı?
0–36 ay çocuklarının eğitim ortamlarını gözlemlemek
üzere yakın çevrenizde bulunan kreĢlere gezi
düzenlediniz mi?
AraĢtırmalarınızı ve gözlemlerinizi rapor hâline
getirdiniz mi?
0–36 ay çocuğuna yönelik eğitim ortamı düzenleme
konusunda çevrenize bilgi vermeye yönelik broĢür
hazırladınız mı?
Raporunuzu ve broĢürünüzü arkadaĢlarınızla paylaĢtınız
mı?
Hazırladığınız
sunuyu,
diğer
arkadaĢlarınızın
hazırladıklarıyla benzerlik ve farklılıkları karĢılaĢtırarak
tartıĢtınız mı?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.

1.

( ) Açık hava oyun sahaları, trafiğe kapalı yerlerde olmalıdır.

2.

( ) Çocuklar açık havaya çıkarak bazı doğa olaylarının farkına varır, gözlem
yapar ve araĢtırır.

3.

( ) Bebekler uyutulurken ve uyurken yüzleri kapanmalıdır.

4.

( ) Çocuk odasında kullanılan mobilyaların kurĢunlu boya ile boyanmıĢ
olanları tercih edilmelidir.

5.

( ) Karyola kenarına takılan mobiller, bebek altı ay olduktan sonra veya
oturabildiği zaman kaldırılmalıdır.

6.

( ) Bebek ile ebeveyn aynı odada ise bebek telsizi kullanılmalıdır.

7.

( ) Beslenme, alt değiĢtirme, uyku ve oyun için ayrı ayrı alanlar olmalıdır.

8.

( ) Bebek odaları, aynalar ve yastıklarla donatılmamalıdır.

9.

( ) Bebek odaları, sevimli bir tarzda döĢenmelidir.

10.

( ) Bebek odasında müzik sistemi kurmaya gerek yoktur.

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
AMAÇ
Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda 0–36 ay
çocuğunun duyu eğitimine uygun malzeme ve oyunları öğretmeye rehberlik edebileceksiniz.

ARAġTIRMA


0–36 ay çocuğunun dokunma duyusuna yönelik malzeme ve oyunları, kaynak
kitaplardan araĢtırınız.



Topladığınız bu bilgileri raporlaĢtırınız.



Hazırladığınız raporu arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

2. 0–36 AY ÇOCUĞUNA UYGUN DUYU
EĞĠTĠMĠ
Yeni doğan bir bebek duyu sistemlerini kullanarak çevreyi tanımaya dıĢ dünyaya
uyum sağlamaya çalıĢmaktadır. Önceleri nesneleri ağzına alarak onları bu yolla ayırt etmeye
çalıĢır. El ve kasları geliĢtikçe, dokunma duyusunu kullanarak çevreyi araĢtırır. Bu sebeple
duyuların uyarılması ve tüm duyuların bir arada eĢ güdüm içinde kullanılmasının
sağlanması, çocuğun tüm düzeylerdeki eğitiminde önemli katkılar sağlayacaktır. Bu
bakımdan küçük yaĢlardan baĢlayarak bebeklerin duyularını uyarmak amacı ile bazı
düzenlemeler yapılmalıdır. Kültürümüz gereği yaygın olarak bebek eldivenleri, çocuğun
tırnaklarının kendisine zarar vermemesi için uzun süre kullanılmaktadır. Ancak, el en önemli
dokunma organı olduğu için ne kadar önce uyarıcıyla karĢılaĢırsa bebeğin çevresini tanıması
ve öğrenmesi o kadar hızlı olacaktır. Bu sebeple ilk 15 gün sonunda bebeklerin tırnakları
kesilmesi, eldivenlerinin çıkartılması gerekir. Bebeklerin duyularını uyarmak için öncelikle
farklı duyulara yönelik malzemelerin hazırlanması ile iĢe baĢlanmalıdır.

Resim 2.1: Bebekler için dokunma sepeti hazırlanmalıdır.

19

2.1. Dokunma Duyusuna Yönelik Malzeme ve Oyunlar
2.1.1. Dokunma Sepeti
Her bebek için bir dokunma sepeti hazırlanmalıdır. Küçük bir sepet içine bebeklere
farklı dokunma duyusu verebilecek malzemeler konulmalıdır. Bunlar; sünger, fırça, pamuk,
top vb. olabilir. Hazırlanan sepetteki malzemeleri, bebeğin vücudunun farklı bölgelerine
(ayak tabanına, bacaklarına, gövdesine vb.) dokundurularak uyarılması sağlanmalıdır. Bu
oyun bebeğe giyinme, soyunma, banyo ya da alt değiĢtirme sırasında da uygulanabilir. Bu
oyun bir süre oynadıktan sonra dokunma sepetindeki malzemeler zaman zaman
değiĢtirilmelidir.

2.1.2. Dokunma Mobili
Bebeğe farklı dokunma duyuları verebilecek malzemelerden (sert, yumuĢak vb.)
oluĢan mobil hazırlanmalı ve çocuğun yatağına asılmalıdır. Malzemeler sık sık
değiĢtirilmelidir. Bebeğe değiĢik özellikte kumaĢlarla (düz, tüylü vb.) kaplanmıĢ dokunma
topları hazırlanabileceği gibi sert ve yumuĢak malzemelerden, süngerden, plastikten yapılmıĢ
düz, girintili, çıkıntılı toplar alınabilir. Bebeğe bu topları vererek oynaması sağlanabileceği
gibi bebekle karĢılıklı top oyunları da oynanabilir ve toplar hakkında konuĢulabilir.

2.1.3. Dokunma Yastıkları
Bebeğin üzerine oturabileceği ya da yatabileceği büyüklükte, farklı kumaĢlardan
(peluĢ, yünlü, koton vb.) yastıklar yapılabileceği gibi aynı kumaĢtan içleri farklı
malzemelerle doldurulabilecek (kum, köpük parçaları, kırpık süngerler, kuĢ tüyü, fasulyeler
vb.) dokunma yastıkları hazırlanabilir. Bebeğin bu yastıklara, elleri ile dokunması
sağlanabileceği gibi üzerine oturarak ya da yatarak vücudunun değiĢik bölgeleri ile farklı
duyuları algılanması da sağlanabilir. Benzer Ģekilde çocuğun eline alabileceği büyüklükte
küçük dokunma yastıkları da yapılabilir.

Resim 2.2: Bebeğin elleri ile dokunmasının sağlanabileceği dokunma yastıkları
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2.1.4. Dokunma Kartları
Ġki yaĢından büyük çocuklar için kare Ģeklinde kartlar hazırlanabilir. Kartlar çeĢitli
malzemelerle kaplanır. Örneğin; pelüĢ, zımpara kâğıdı, sünger, pamuk, farklı kumaĢlar vb.
Çocuktan benzer olanları eĢleĢtirmesi istenebilir.
ĠkiĢerli yastık hazırlanarak benzer malzemeler ile kaplanabilir.

2.1.5. Dokunma Torbası
Ġki yaĢından büyük çocuklar için bir torbanın içine çocuğun tanıdığı nesneler
konulabilir (top, bebek, araba vb.). Torbanın içinden aldığı bir nesneyi dokunarak tanıması
ve nesnenin ismini söylemesi istenebilir. KonuĢması yeterli olmayan çocuklar, o nesnenin
eĢini torbanın dıĢından gösterebilir. Çocuğun yaĢı büyüdükçe birbirine daha çok benzeyen
nesneler ayırt ettirilir. Örneğin; kabuklu ceviz, kabuklu fındık, kabuklu kestane, kabuklu
palamut vb.

2.2. ĠĢitme Duyusuna Yönelik Malzeme ve Oyunlar

Resim 2.3: ÇeĢitli sesler bebeklerin ilgisini çeker.

2.2.1. Sesli Bileklikler
Örgüden yapılmıĢ bileklikler üzerine küçük ziller tutturulur. Bebeğin uyanık olduğu
bir zamanda, el ve ayak bileklerini sallayarak nasıl ses çıkarılacağı gösterilir.

2.2.2. Sesli Mobiller
Farklı ses çıkaran malzemelerden hazırlanan mobil, (küçük çıngırak ve ziller) çocuğun
yatağının baĢına asılır ve nasıl ses çıkaracağı gösterilir. Bebeğin ilgisi azaldığında
malzemeler değiĢtirilir. Ses çıkaran malzemeleri kalın bir lastiğe tutturarak sesli lastik
bantlar hazırlanabilir. Bu bantlar, bebeğin ayakları ile tekmeleyerek ses çıkarabileceği
Ģekilde yatağına tutturulur.
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Resim 2.4: Çocuğun yatağının baĢına asılabilecek mobil

2.2.3. Sesli Yastıklar
Hazırlanan küçük kare yastıklara farklı sesler çıkaran malzemeler tutturulur. Bebeğin
oyun köĢesine konulan yastıklarla ses çıkarılarak nasıl oynayacağı gösterilir.

2.2.4. Sesli Toplar
Ġçinde zil olan sesli toplar satın alınabileceği gibi kumaĢtan dikilecek topun içine farklı
sesler çıkaran ziller koyarak da hazırlanabilir. Sesli top sepeti bebeğe verilerek toplarla nasıl
oynayacağı gösterilir ya da birlikte oynanır.

2.2.5. Ses Kutuları
Kola kutularından ikisine pirinç, ikisine mercimek, ikisine fasulye, ikisine kum gibi
farklı ses çıkaran malzemeler doldurulur. Üzeri kâğıt, kumaĢ ya da iple kaplanır. Ses
kutularını 1-2 yaĢ arasındaki çocuklara vererek seslerin farkında olmaları sağlanabileceği
gibi 2,5 yaĢından sonra az sayıda kutudan baĢlayarak çocuklardan aynı sesi çıkaran kutuları
eĢleĢtirmesi istenebilir.

2.3. Koku Alma Duyusuna Yönelik Malzeme ve Oyunlar
2.3.1. Koku Kutuları
Plastik kapaklı ĢiĢelerin kapağı, kalın bir iğne ile koku çıkacak kadar delinerek içine
farklı kokusu olan malzemeler doldurulur. Çocuğa koklatarak değiĢik kokuların farkına
varması sağlanabilir. Ayrıca 3 yaĢından sonra çocuktan kokusu benzer ve farklı olanları
ayırması istenebilir.
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2.3.2. Koku Malzemeleri Sepeti
Kokusu farklı olan malzemelerden oluĢan bir sepet hazırlanır. Çocuklara koklatarak
kokular hakkında konuĢulur ve kokuların nasıl olduğu hakkında onlardan açıklama
yapmaları istenir.

2.4. Tat Alma Duyusuna Yönelik Malzeme ve Oyunlar
EkĢi, tatlı, tuzlu gibi farklı tatlardaki yiyecekler çocuklara tattırılarak tadının nası1
olduğu ve o yiyeceğin ne olduğu hakkında konuĢulur.

2.5. Görme Duyusuna Yönelik Malzeme ve Oyunlar
2.5.1. Görsel Mobiller
Bebekler için farklı renk ve Ģekillerde nesnelerden oluĢan mobiller hazırlanır ve
zaman zaman değiĢtirilir.

Resim 2.5: Farklı renk ve Ģekillerden oluĢan mobiller bebeğin ilgisini çeker.

2.5.2. Renk ve ġekil Kartları
Çocuklara aynı renkte, farklı Ģekillerde olan nesneler ve farklı renklerde, aynı
Ģekillerden oluĢan nesne resimleri ya da benzer-farklı Ģekillerden oluĢan resimli kartlar
hazırlanır. Bu kartlar benzer ve farklı ayrımları için kullanılabilir.
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2.6. 0–36 Çocuğuna Uygun Duyu Eğitimine Yönelik Etkinlik
Örnekleri


Etkinlik Örneği 1

4. aydan baĢlayarak sesli yastıklar yapılabilir. 25x25 ebatlarında iki tane yastık dikilir.
Ġçine pamuk veya kırpıntılar doldurulur. Yastıkların üzerine beĢ adet zil dikilir. Ziller
dikilirken rahat hareket edecek Ģekilde serbest kalmasına dikkat edilmelidir. Çocuğun
yatağının ayakucuna konur ve tekmeleyerek ses çıkarması sağlanır.


Etkinlik Örneği 2

Bebek 1–4 aylık olunca sesli toplar yapılabilir. KumaĢtan 10 cm çapında, iki yuvarlak
ve bu yuvarlakların çevresini saracak uzunlukta, 3 cm kalınlığında iki Ģerit kesilir. Ġki
yuvarlağın arasına Ģerit gelecek Ģekilde dikilir. Yalnız iki ucu açık Ģekilde bırakılır. Dikerek
top hâline getirilen kumaĢın içine üç tane zil konur. Zil bulunamazsa top Ģeklindeki bezin
içine girebilecek büyüklükte kutu temin edilir. Kutunun içine 8–10 tane fasulye, mercimek,
pirinç konur (Kutu sallandığında ses çıkartmalıdır.). Daha sonra kutu, topun açık yerinden
içine yerleĢtirilir. Biraz sünger parçaları ile topun içi doldurulur ve açık olan yer dikilir.
Dikim sonrası sesli bir oyuncak yapılmıĢ olur.


Etkinlik Örneği 3

Dokunma yastıkları yapmak için 10x10 cm boyutlarında kumaĢtan beĢ adet yastık
dikilir. KumaĢın içine kum, pirinç, pamuk, fasulye, fındık vb. malzemelerle doldurulur.
Ġstenirse poĢet içine su da koyulabilir. Bebek hazırlanmıĢ olan yastıklara dokunur ve bu
farklılıkları hissetmesi sağlanır.


Etkinlik Örneği 4

El ve ayak bileklerine, bu uzantılarını fark etmesi amacıyla sesli bilezikler
takılmalıdır. Bileklik yapmak için 1–1,5 cm geniĢliğinde, yumuĢak lastik bebeğin bileğine
geçebilecek Ģekilde kesilir. Ġki uç birleĢtirilerek bilezik hâline getirilir. Bu lastik bileziğin
üzerine kuĢ zilleri dikilir. Bebek sakin ve huzurlu olduğu zamanlarda el veya ayak bileğine
bu bileklikler takılır. Bu Ģekilde bebeğin el, kol, ayak ve bacaklarını fark etmesi sağlanır.


Etkinlik Örneği 5

20 cm küp kadar bir kutu ilgi çekici Ģekilde kaplanır. Her bir yüzüne kare, üçgen, daire
Ģekillerinden biri oyularak çıkartılır. Ġçinden çıkan parçalar da çocuğun yerleĢtirmesi için
kullanılır. Küpün alt yüzü açık bırakılır.
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Etkinlik Örneği 6

“Cee oyunu” gibi oyunlar göz kontağı, baĢ ve vücut hareketleri, gülümseme ve kaĢları
kaldırma gibi yüz ifadesi, abartılı sesler, vurgu değiĢiklikleri ve jestlerin serbest kullanımını
içerir. Tüm bunlar genellikle bebek oyunlarının doğal bir parçasıdır. Çocuk göz kontağını
bıraktığında oyun bırakılır. Göz kontağı tekrar kurulduğunda oyun yeniden baĢlatılır.
YetiĢkin, çocuğun adını söyleyerek veya baĢını çevirerek dikkatini tekrar yoğunlaĢtırmasını
sağlayabilir fakat çocuk hiç tepki göstermezse tekrar denemeden önce onu birkaç dakika
serbest bırakabilir.


Etkinlik Örneği 7

Çıngıraklar, ağlayan bebekler, ses çıkaran hayvanlar, müzik aletleri, çalar saatler,
müzik kutuları, kapı zilleri, içinde ziller olan toplar, radyoların ses düğmeleri, CD’ler ve
televizyon gibi oyuncak ve aletlerin hepsi, çocuğun yaptığı bir hareketin sonucu olarak bir
ses çıkartır. Dudaklar, yanaklar, ayaklar ve ellerle de sesler çıkarma sebep ve sonucun
kavranmasına yardım edebilir.


Etkinlik Örneği 8

Görsel etkiler yapan oyuncaklarla oynanabilir. Bu oyuncaklar arasında yanıp sönen
renkli fenerler, slayt makineleri, büyük zarlar, üstünde farklı renkler veya resimler olan
küpler, televizyonlar, topaçlar, mobiller, resim yapma ve boyama malzemeleri, yüz makyajı,
patates baskısı (ve diğer baskı çeĢitleri), diĢ macunu ve diğer tüpleri sıkma, sabun köpüğü
yapma, dürbünden ve büyüteçten bakma sayılabilir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
0–36 ay çocuğunun iĢitme duyusuna yönelik malzeme ve oyunları araĢtırınız.
AraĢtırmalarınızı rapor hâline getirip sınıf ortamında sununuz.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 0–36 ay çocuğunun iĢitme duyusuna
yönelik malzeme ve oyunları araĢtırınız.

 AraĢtırmalarınızı yaparken internetten,
kaynak kitaplardan, dergilerden
yararlanabilirsiniz.

 AraĢtırdığınız bilgileri asetatlara ve
kâğıtlara aktarınız.

 Temiz ve düzenli çalıĢınız.

 Bilgi konularınızı fotoğraf, resim vb.
unsurlarla destekleyip raporlaĢtırınız.

 Yaratıcı ve estetik olmaya özen
gösteriniz.

 ÇalıĢmalarınızı tepegözü ve sınıf
panosunu kullanarak sınıfta sununuz.

 Sunum sırasında istekli olunuz.

 ArkadaĢlarınızın hazırladığı çalıĢmaları
ve kendi çalıĢmanızı karĢılaĢtırınız.

 Objektif bir değerlendirme yapınız.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

1.

0–36 ay çocuğunun iĢitme duyusuna yönelik malzeme ve
oyunları araĢtırdınız mı?

2.

AraĢtırdığınız bilgileri asetatlara ve kâğıtlara geçirdiniz mi?

3.

AraĢtırdığınız bilgileri fotoğraflar ve resimlerle destekleyerek
raporlaĢtırdınız mı?
ÇalıĢmalarınızı sınıf ortamında tepegözü ve sınıf panosunu
kullanarak sundunuz mu?

4.
5.

Hayır

Kendi çalıĢmalarınız ve diğer çalıĢmaları karĢılaĢtırdınız mı?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.

1.

( ) Yenidoğan bir bebek duyu sistemlerini kullanarak çevreyi tanımaya, dıĢ
dünyaya uyum sağlamaya çalıĢmaktadır.

2.

( ) Ġki yaĢından büyük çocuklar için kare Ģeklinde kartların üzerine ikiĢer
küçük dokunma yastıkları yapmaya gerek yoktur.

3.

( ) Her çocuk için dokunma sepeti hazırlamaya gerek yoktur.

4.

( ) Sesli top sepeti bebeğe verilerek toplarla nasıl oynayacağı gösterilir ve
bebekle birlikte oynanır.

5.

( ) 3 yaĢından sonra kokusu benzeyen ve farklı olanları ayırmaya gerek
yoktur.

6.

( ) Mobiller zaman zaman değiĢtirilmelidir.

7.

( ) Bebeklerle top oyunu oynamaya gerek yoktur.

8.

( ) Örgüden yapılmıĢ bilekliklerin üzerine küçük ziller tutturulabilir.

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–3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında 0–36 ay çocuğunun beden geliĢimine uygun jimnastik hareketlerini öğretmeye
rehberlik edebileceksiniz.

ARAġTIRMA


0-36 ay çocuğunun beden geliĢimi hakkında (bebek jimnastiği) konuyla ilgili
kaynaklardan, internetten bilgi edininiz.



Topladığınız bu bilgileri raporlaĢtırınız.



Hazırladığınız raporu arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

3. 0–36 AY ÇOCUĞUNUN BEDEN GELĠġĠMĠ
(BEBEK JĠMNASTĠĞĠ)
Bebeğin geliĢimini engellememek ve kalça çıkıklarına sebep olmamak için
kundaklanmaması gerekir.
Jimnastik yaklaĢık olarak 4. aydan itibaren yapılabilir. Jimnastik için en uygun zaman,
yemek öncesidir. Bebek temiz bir bez üzerine yatırılmalıdır. Oda sıcaklığının 21 derecenin
altında olmamasına dikkat edilmelidir. Hareketler bebek hoĢlandığı takdirde yapılmalı ve
bebek, jimnastik için kesinlikle zorlanmamalıdır.
Yapılan araĢtırmalar, zayıf bebeklerin jimnastik sayesinde daha çabuk kilo aldığını
göstermiĢtir. Aynı zamanda bebeğin bağıĢıklık sistemini de geliĢtirdiği saptanmıĢtır.
Bunların dıĢında bebeğin bacak ve kollarına zorlanmadan yaptırılan hareketler bebeği
rahatlatıp sakinleĢtirir. Cildini korur, kan dolaĢımını arttırır, iç organlarını uyarır ve sindirim
bozukluklarını giderir. Jimnastik, yalnız vücudu geliĢtirmekle kalmaz, uyku saati geldiğinde
uyumayan ve huysuzluk eden bebekler için de çok etkili bir yöntemdir. Bebekle anne
arasındaki sıcak bağı güçlendirir, bebeğe mutluluk ve haz verir.

3.1. Kolların Sıra ile Açılıp Kapanması
Sıra ile bir kol açılırken diğer kol bükülür, ayrıca iki kol aynı zamanda açılıp kapatılır.
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ġekil 3.1: Kolların sıra ile açılıp kapanması

3.2. Kolun Daire ġeklinde Çevrilmesi
Bebek, yetiĢkinin baĢparmağını kavrar. YetiĢkin, bebeğin bileğinin üstünden tutar.
Kollar baĢın yanında çevrilerek (daire Ģeklinde) hareket yaptırılır. Hareket, ters yönde de
tekrarlanmalıdır.

ġekil 3.2: Kolun daire Ģeklinde çevrilmesi

3.3. Kolların Çapraz Hareketi
Her iki kol yana açılır. Göğsünün üzerinde çapraz kavuĢturulur.

ġekil 3.3: Kolların çapraz hareketi
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3.4. Bacakların Kaldırılması ve Bükülmesi
YetiĢkin, bebeğin ayak bileklerinden tutarak ayakların birini yukarı kaldırırken
diğerini dizinden bükerek aĢağıya indirir.

ġekil 3.4: Bacakların kaldırılması ve bükülmesi

3.5. Bacakların Dizlerden Bükülüp Düzeltilmesi
Ġki bacak yukarı kaldırılır ve aĢağıya doğru dizden bükülür.

ġekil 3.5: Bacakların dizlerden bükülüp düzeltilmesi

3.6. Ayakların Daire ġeklinde Hareketi
Ayaklar yukarı kaldırılır. Sonra daire Ģeklinde döndürülür.
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ġekil 3.6: Ayakların daire Ģeklinde hareketi

3.7. Gövde Hareketi
Bebek yüzükoyun pozisyondayken gövdenin üst kısmının yukarıya doğru kaldırılmaya
çalıĢılması ve sırtüstü yatarken ellerden çekilerek vücudun oturma pozisyonuna
getirilmesidir.

ġekil 3.7: Gövde hareketi

3.8. Ayak Bileklerinden Tutulup Gövdenin Kaldırılması
Bebeğin yüzükoyun pozisyonda iken ayak bileklerinden tutulup kollarından destek
alacak Ģekilde yukarı doğru kaldırılmasıdır. Bu hareket, dayanma fonksiyonunun geliĢimine
de yardım eder. 6–8 aylardan itibaren yapılır.
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ġekil 3.8: Ayak bileklerinden tutulup gövdenin kaldırılması

3.9. Ayaktan Tutulup BaĢ AĢağı Sarkıtma Egzersizi
Bebek, ayak bileklerinden kavranarak aĢağı doğru sarkıtılır, sonra yavaĢça karın
üzerine yatırılır.

ġekil 3.9: Ayaktan tutulup baĢ aĢağı sarkıtma çalıĢması

25–36 aylık çocukta ihtiyaç, geliĢimle artar. Bunun için de çocuğun hareket
becerilerini geliĢtirmek üzere yürüme, koĢma, tırmanma vb. hareketleri yapabileceği çeĢitli
fırsatlar sağlanmalıdır.
Çevre düzenlemesi konusunda ifade edildiği Ģekildeki düzenlemeler, araç gereç
temini, bu yaĢ grubundaki çocukların sağlıklı beden ve hareket geliĢimi için dikkat edilmesi
gereken son derece önemli konulardır.
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3.10. 0–36 Ay Çocuğunun Beden GeliĢimine Yönelik Etkinlik
Örnekleri


Etkinlik 1

Bebek yüzükoyun pozisyonda iken yetiĢkin, bebeğin uzağına sevdiği oyuncağı
koyarak ona doğru gelmesi ve oyuncağı alması için bebeği cesaretlendirir. Bebek sürünerek
gitmek istediğinde vücudunu hareket ettirmesi için tabanlarından iterek bebeğe destek verilir.


Etkinlik 2

YetiĢkin, bebeğin önüne (pilli) hareket edebilen bir oyuncağı koyar. Oyuncağı
çalıĢtırır ve bebeğin emekleyerek oyuncağı takip etmesini sağlar. Oyuncağı emekleyerek
yakalaması için bebeği cesaretlendirir.

Resim 3.10: Pille hareket edebilen bir oyuncak



Etkinlik 3

YetiĢkin, bebeğin seçtiği oyuncağı yüksekçe bir yere (sandalye, koltuk) koyar.
Bebeğin oyuncağı almak için eĢyaya tutunarak yürümesi için onu cesaretlendirir. Oyuncak
yavaĢ yavaĢ çekilerek bebekten uzaklaĢtırılır. Bebek, eĢyaya tutunarak yürümesi için
cesaretlendirilir. Bebek tutunarak yürüyüp oyuncağa ulaĢtığında oyuncak verilerek
ödüllendirilir.


Etkinlik 4

YetiĢkin, çocuğu ve üç tekerlekli bisikletini alarak kurumun bahçesine çıkartır.
Çocuğa üç tekerlekli bisiklete nasıl bineceğini anlatır. Daha sonra çocukla uygulama yapar.
Bir süre sonra çocuk üç tekerlekli bisikleti sürmeyi öğrenecektir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
0–36 ay çocuğunun beden geliĢimine yönelik etkinlik örneklerini araĢtırınız.
AraĢtırmalarınızı rapor hâline getirip sınıf ortamında sununuz.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 0–36 ay çocuğunun beden geliĢimine
yönelik etkinlik örneklerini araĢtırınız.
 Çocuğun büyük kaslarını geliĢtirici
etkinlikleri araĢtırınız.
 AraĢtırdığınız bilgileri ve fotoğrafları,
kâğıda geçirerek raporlaĢtırınız.
 ÇalıĢmalarınızı sınıfta, sınıf panosunu
kullanarak sununuz.
 ArkadaĢlarınızın çalıĢması ile kendi
çalıĢmanızı karĢılaĢtırınız.

 AraĢtırmalarınızı yaparken internetten,
dergilerden yaralanabilirsiniz.
 Modülün sonundaki kaynakçada verilen
kitaplardan yararlanabilirsiniz.
 Temiz ve düzenli çalıĢınız.
 Sunum sırasında istekli olunuz.
 Objektif bir değerlendirme yapınız.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.
2.
3.
4.
5.

Evet

Hayır

0–36 yaĢ çocuğuna yönelik, etkinlik örnekleri hazırladınız
mı?
Çocuğun büyük kaslarını geliĢtiren etkinlik örneklerini
araĢtırdınız mı?
AraĢtırdığınız bilgi ve fotoğrafları, kâğıda geçirerek
raporlaĢtırdınız mı?
ÇalıĢmalarınızı sınıfta, sınıf panosunu da kullanarak sundunuz
mu?
ArkadaĢlarınızın hazırladığı çalıĢmaları ve kendi
çalıĢmalarınızı karĢılaĢtırınız.

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.

1.

( ) Bebekler için jimnastik yaklaĢık 4. aydan baĢlayarak yapılmalıdır.

2.

( ) Bebeğin bacak ve kollarını zorlamadan yaptırılan hareketler, bebeği
sakinleĢtirip rahatlatır.

3.

( ) Jimnastik hareketleri, uyku saati geldiğinde uyumayan ve huysuzluk eden
bebekler için etkili bir yöntem değildir.

4.

( ) Bebek jimnastiğinin cilde yararı yoktur.

5.

( ) Çocuğun hareket becerilerini geliĢtirmek için yürüme, koĢma, tırmanma
vb. hareketleri yapabileceği ortamlar yaratılmalıdır.

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– 4
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda 0–36 ay
çocuğunun tuvalet ve temizlik alıĢkanlığını kavrayabileceksiniz.

ARAġTIRMA


0-36 çocuğunun deri temizliği/banyo temizliği konusunu kaynak kitaplardan,
internetten araĢtırınız.



Topladığınız bu bilgileri raporlaĢtırınız.



Hazırladığınız raporu sınıfta sununuz.

4. 0–36 AY ÇOCUĞUNUN TUVALET VE
TEMĠZLĠK EĞĠTĠMĠ
4.1. Çocuğun Temizliği
Beden ve ruh sağlığı açısından sağlıklı bir çocuk istiyorsak çocuğun temizliğine önem
vermemiz gerekir.


Beden Sağlığı Yönünden

Temizlik hastalıklardan korunmanın ilk koĢuludur. Bu sebeple temiz tutulan bir çocuk
kolay kolay hasta olmaz. Banyo bir egzersizdir. Temiz tutulan çocuğun derisi de temizdir.
Deri solunumu kolay olur, ter ve yağ bezleri vücuttaki zararlı maddeleri dıĢarı atar. Böylece
beden sağlığı da korunmuĢ olur.


Ruh Sağlığı Yönünden

Temiz çocuğu herkes sever. Temiz vücut, ruhsal yönden de arı durumdadır. “Temizlik
ruhun aynasıdır.” sözü de bunu anlatmaktadır.
Temiz tutulan bir çocuk aynı zamanda iyi bir alıĢkanlık alıyor demektir. Çocuğun
aldığı bu alıĢkanlık, hayatının sonuna kadar devam eder, onun bedensel ve ruhsal yönden de
sağlıklı olmasını sağlar.
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4.1.1. Deri Temizliği ve Banyo
Banyolar bebeğin geliĢmesi, iĢtahının artması, uykusunun
yararlarından dolayı temizlenme amacından daha da önemlidir.

düzelmesi

gibi

Bebeğin ilk banyosu ancak göbek düĢtükten sonra göbek yarası iyileĢince
yapılmalıdır. Ġlk banyo yaptırılana kadar bebeğin vücudunu deri enfeksiyonlarından ve
piĢikten korumak için yumuĢak bir bez sabunlu suda ıslatılır ve bebeğin vücudu bu bezle
silinir. Silme sırasında cildi tahriĢ etmemeye ve sabun kalıntısı bırakmamaya özen
gösterilmelidir.
Genel olarak banyo günde bir defa yapılır. Hava çok sıcaksa ikinci bir banyo rahatlıkla
yaptırılabilir. Ortalama banyo süresi 5 dakika olmalı, 5–10 dakikayı geçmemelidir. Hasta
çocuklara banyo yaptırılmaz. Örneğin egzamalı çocukta su ve sabun, hastalığı azdırır.
Günlük program yapılırken bebeğin banyo saati saptanmalıdır. Banyo saati her gün
aynı saatte yapılmalıdır. Bebeğin banyosu mutlaka beslenmeden önce yaptırılmalıdır.
Böylece bebeğin kusması ve kusmuğunun akciğerlere kaçması engellenmiĢ olur. Ayrıca
banyo saati saptanırken günün daha sıcak olan saatleri tercih edilmelidir.
Bebeğin banyosu için gerekli olan malzemeler:









Bebeğin sığacağı bir kap ya da küvet, bebeğin üzerine yatırılacağı ağ veya file
Yıkama suyunun depolandığı bir kova
Suyu dökmek için bir kap
Havlu (bebeği kavrayabilecek büyüklükte)
YumuĢak bir lif-pamuklu bez
Bebek Ģampuanı
Bebek sabunu
Temiz giysiler

Resim 4.1: Banyo yaparken sudaki oyuncaklar bebeği mutlu eder.
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Bebeğe banyo yaptırırken dikkat edilecek hususlar Ģunlardır:










Banyo suyunun sıcaklığı dirsek veya banyo termometresiyle ölçülür. Banyo
suyunun sıcaklığı 36-37 derece olmalıdır. Bu, dirseği yakmayan sıcaklıktır.
Banyo yapılan odanın sıcaklığı ise 22-25 derece olmalıdır.
Bebeği korkutmamak için önce bebeğin ayakları, daha sonra da vücudu küvetin
içine sokulur. Böylece bebek suya alıĢtırılmıĢ olur.
Daha sonra bebek filenin üzerine yatırılır ve yumuĢak bir lifle vücudu
sabunlanır (Anne sol eliyle bebeği tutar, sağ eliyle suyu döker.). Su dökerek
durulandıktan sonra saçları ıslatılarak bebeğin baĢı Ģampuanlanır. Ancak baĢını
geriye atarak yüzüne su dökmemeye çalıĢılmalıdır. Bebek yüzüstü tutularak
baĢının durulanmsı daha uygun olur. BaĢını durulurken sürekli su dökmek
yerine ara verilerek nefes alması sağlanmalıdır. Çünkü bebeklerin çoğu, bundan
hoĢlanmaz. HoĢlarına gitmeyen bu kadar küçük bir Ģey yüzünden banyodan
nefret eder ve korkarlar.
Bebek yatırılır ve kurulanır (Kurulama iĢinde öncelikle koltuk altları, kasıklar,
ense ve makat iyice kurulanmalıdır.).
Bebeğe banyo yaptırırken kurularken ve giydirirken onunla sürekli
konuĢulmalıdır. Ayrıca sözsüz, sakin bir müzik dinletmek banyo saatini daha
zevkli, sakinleĢtirici ve haz verici bir yaĢantıya dönüĢtürecektir.
Yıkanan bebek büyük bir havluya sarılarak kurulanır, giydirilir, karnı doyurulur.
Bebek banyodan sonra iyi korunmalıdır.

4.1.2. Yüz Temizliği
Günlük temizlik, banyo hariç günde 1-2 defa yapılır. Yüz, mermerĢahiden yapılmıĢ bir
bezle silinir. Bunun için bez yumuĢak bir sabunla sabunlanır.
Bebeğin gözleri çapaklandığında steril bir gazlı bezi kaynatılıp soğutulmuĢ su ile
ıslatarak içten dıĢa doğru bastırmadan gözler silinmelidir. Her defasında baĢka bir gazlı bez
kullanılmalı ve silerken geriye dönülmemelidir.
Bebeğin kulağına su kaçmaması için korumaya gerek yoktur. Aksine dıĢ kulak
yolunda biriken kirleri atabilmesi için kulağın ıslanması gerekir. Kulakların dıĢ kısmı, ince
bir tülbent ıslatılarak silinir. Sık yıkanan bebeklerde kirler de akacağı için kulak kiri pek
görülmez.
Burnu tıkanmadığı takdirde hiçbir Ģey yapmaya gerek yoktur. Ancak burun atığı,
görünür duruma geldiğinde bir temizleme çubuğu ile hafifçe alınabilir. Bebeğin kulağına
kesinlikle temizleme çubuğu sokulmamalıdır. Bebeğin ağzında pamukçuk oluĢmaması için
meme baĢı, biberon ve emziğin temizliğine dikkat edilmelidir. Pamukçuk oluĢursa bebek
derhâl doktora götürülmelidir.
Pamukçuk: Bazı mantarların, ağız içinde oluĢturduğu bir enfeksiyondur. Bazen
emmeyi ya da yemek yemeği engelleyecek kadar acı verebilir. Karbonatlı su (1 çay bardağı
suya, 1 çay kaĢığı karbonat) temiz bir gazlı beze dökülür ve bununla ağız içi silinir. Annenin
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meme baĢlarında mantar enfeksiyonu varsa doktorun önerdiği kremler kullanılmalıdır.
Emzik ve biberonlar kaynatılmalıdır.

4.1.3. El Temizliği
Bebeğin tırnakları uyurken kesilmelidir çünkü uyurken bebeğin tırnakları daha rahat
kesilir. Tırnaklar haftada 1-2 defa banyodan önce kesilmelidir. Tırnakların altında mikroplar
kolayca ürer ve bebeğe zarar verir. Bebeğin tırnakları çok yumuĢaktır ancak uzadığında
kendisine zarar verebilir. Bu yüzden, bebeğin tırnakları uzadıkça bebek tırnak makasıyla
kesilmelidir. El tırnakları, yarım ay Ģeklinde kesilmelidir. Bebeğin tırnakları kesildikten
sonra silinmelidir. Ġlk haftalarda bebeğe kendisine zarar vermemesi için eldiven giydirilebilir
fakat bebeğin çevresindeki Ģeyleri dokunarak hissetmesi için uzun süre eldiven
giydirilmemelidir.
Çevredeki insanlar bebeği severken genelde bebeğin ellerine dokunur. Mikroplar da
en kolay bu yolla bulaĢır çünkü bebek sık sık elleriyle gözlerini ovuĢturur ve parmaklarını
ağzına sokar. Bu yüzden her gün yeni bir bezle bebeğin elleri sabunlanıp durulanmalıdır.
Eller açılarak kıvrımları ve parmak araları dikkatle temizlenmelidir. Sokakta ve acil
durumlarda ıslak mendilleri kullanmak gerekir.

4.1.4. Ayak Temizliği
Temiz bir pamukla ayak parmak araları iyice temizlenmeli ve bebek losyonu ile
nemlendirilmelidir. Bebeğin ayak tırnakları, düz hat Ģeklinde kesilmelidir. Ayak tırnakları
yarım ay Ģeklinde kesilirse batık tırnaklar meydana gelebilir. Bebeğin tırnakları kesildikten
sonra silinmelidir.


Ayakkabı seçimi

Ev ayakkabısı olarak hafif, deriden yapılmıĢ sandaletler seçilmelidir. Ġki yaĢındaki bir
çocuğun yürümeyi öğrenmesi henüz tamamlanmamıĢtır. Ayağa uymayan bir ayakkabı,
çocuğun henüz yumuĢak olan ayak kemiklerini sonradan düzeltilemeyecek Ģekilde bozar. Ġlk
yürüme ayakkabısının derisi biraz sert olmalı, topuğu desteklemeli ve tabanı esnek olmalıdır.
Ayak bileğinin hareketini engelleyen ve yürümeyi güçleĢtiren ayakkabı ve botlardan uzak
durulmalıdır. Büyük ayakkabılar, yürümeyi zorlaĢtıracağı için seçilen ayakkabı, ayağa tam
gelmelidir. Çocuğa ayakkabı alınırken ayak uzunluğu satıcı tarafından ölçülmelidir.
BaĢparmak ile ayakkabının burnu arasında 0,5-1,25 cm geniĢlikte olmalıdır. Ayakkabının
burnu dar olmamalı, bebeğin ayak parmaklarının sığabileceği geniĢlikte olmalıdır.

Resim 4.2: Ġlk yürüme ayakkabısının derisi biraz sert olmalıdır.
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4.1.5. Saç Temizliği
Yenidoğan bebeğin saçları genellikle azdır. Olan saçları da dökülür, yerine yeni saçlar
çıkar. Her banyoda saçlar yıkanır ve taranır. Bazı çocukların saçlarında konak ve kepek
dediğimiz pullanmalar oluĢur. Bunu önlemek için saça banyo öncesi zeytinyağı sürüp saçlar
yumuĢayınca fırçalamak iyi gelir. Doktor önerisine göre ilaç ve çeĢitli Ģampuanlar
kullanılabilir. Günlük temizlik, saç diplerini temiz ve konaksız tutar.

4.1.6. Ağız-DiĢ Temizliği
DiĢlerin geliĢmesi doğum öncesinde baĢlar. OlgunlaĢmasını tamamlamıĢ diĢler,
doğumdan sonra belirli bir sıra ile diĢ etlerini delerek çıkar. DiĢlerin çıkması sırasında bazı
çocuklarda birkaç gün kuru öksürük, uyku bozukluğu, huzursuzluk ve hafif ateĢ görülebilir.
DiĢ çıkarma zamanında bireysel farklılıklar görülür. Bebek 6-8 aylıkken (ilk diĢleri ağzında
görülmeye baĢladığında) temizleme iĢlemi baĢlamalıdır.
Sabah kahvaltı sonrası ve akĢam yatmadan önce diĢleri (en azından çiğneme
yüzeylerini) temiz bir tülbentle ya da gazlı bezi ıslatarak silmek, temizlemek yerinde olur.
Son yıllarda parmağa geçirilerek kullanılan diĢ temizleme araçları da mevcuttur. DiĢ fırçası
kullanımına ise çocuğun arka diĢlerinin çıkmasından sonra (ortalama 2-2,5 yaĢında)
baĢlanması uygundur.
Okul öncesi çocuklarda diĢ fırçalama için bir teknik uygulatmak çok zordur. Bu
yaĢlarda önemli olan çocuğa diĢ fırçalama alıĢkanlığı kazandırmaktır. Çocuklar diĢ
fırçalarken çoğu zaman diĢlerin görünen ya da kolay ulaĢılan yüzeylerini fırçalar. Oysa
çürüklerin önlenmesi için diĢlerin ara yüzeylerini çok iyi temizlemek gerekir. Bu nedenle
çocuk, diĢlerini fırçaladıktan sonra anne-baba diĢleri kontrol etmelidir.


Çocuk için Ġdeal DiĢ Fırçası ve Macunu

Çocuğun ağız büyüklüğüne uygun, yumuĢak ve naylon kıllardan üretilmiĢ diĢ fırçaları
kullanılmalıdır. Sert fırçalar diĢleri aĢındıracağı için kullanımı uygun değildir. EskimiĢ bir
süpürgeyle süpürme iĢlemi nasıl yapılmazsa eski bir fırçayla da diĢler fırçalanmaz. Fırça
kılları aĢınır aĢınmaz (ortalama 6 ay) mutlaka değiĢtirilmelidir. Bebeklik döneminde ve 2
yaĢına kadar olan çocuklarda diĢ macunu kullanımı önerilmez. DiĢ macunu kullanımına 2
yaĢından sonra baĢlanmalıdır. Sabah kahvaltı sonrası ve gece yatmadan önce sadece üçer
dakikalık etkili fırçalama iĢlemi yeterlidir. Pek çok iyi alıĢkanlık gibi diĢ fırçalama
alıĢkanlığı da çocukluk döneminde kazanılır.

4.2. Tuvalet Eğitimi
4.2.1. Tuvalet AlıĢkanlığı
Tuvalet ve temizlik alıĢkanlığı insanın sağlıklı yaĢamında son derece önemli rol oynar.
Bu alıĢkanlıkların olumlu bir biçimde kazanılması da çocuğun ilk temizlik gereksinimlerini
karĢılamasında aldığı izlenimlerle ilgilidir.
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Yine bu alıĢkanlığın kazanılmasında olgunlaĢmanın rolü büyüktür. Normal bir çocuk
ikinci yaĢa doğru böbreklerini kontrol etmeyi yani kaslarını kontrol etmeyi öğrenebilir.
Çocuk 20 aylık olduysa tuvalet eğitimine baĢlamak için yeterli olgunluğa ulaĢtığını
düĢünebiliriz. Buna rağmen bazı çocuklar, bu olgunluğa 18. ayda bazıları da 24. ayda
ulaĢabilir.
Bu eğitim süresince çocuğa baskı yapılmamalıdır. Sevecen bir tutum ve düzen içinde
yürütülen bir kararlılıkla alıĢkanlığın yerleĢmesi sağlanabilir. Çocuk dıĢkılama eylemine
özendirilmelidir. Erken aylarda, ayıplayıcı sert bir tutum içinde ele alınan tuvalet eğitiminin
çocuğun kiĢilik yapısını olumsuz etkilediği bilinmektedir.


Çocuğun tuvalet eğitimine hazır olduğunu gösteren bazı iĢaretler vardır.
Çocuk;







Uykudan kuru kalkabiliyor ve gün içinde 2 saat kuru kalabiliyorsa,
Büyükler gibi tuvalete gitme isteğini belirtiyorsa,
Altını ıslattığında utanıyorsa,
Islak, kuru, lazımlık vs. gibi tek sözcüklük ifadeler kullanabiliyorsa
tuvalet eğitimine hazır demektir.

Çocuğun Altını Islatmasının Sebepleri

Çocukların 4–5 yaĢına kadar gece altını ıslatmaları normaldir. Bundan sonra da gece
iĢemeleri sürerse nedenini araĢtırmak gerekir. Bir doktora baĢvurarak doğuĢtan bozukluk ya
da idrar yollarında iltihap gibi bir hastalık olup olmadığı araĢtırılmalıdır.
AraĢtırma sonucunda herhangi bir hastalık bulunmazsa Ģunlar çocuğun altını ıslatma
nedeni olabilir:

Tuvalet eğitiminde hatalı tutumlar, altını ıslatma nedeni olabilir.
Özellikle, tuvalet eğitimine erken baĢlanması ve çocuğun bu iĢteki
baĢarısızlığa takılıp kalması rol oynar.

Çocuğun idrar kaçırmasına aĢırı tepki gösterilmesi de baĢarısızlık
korkusuyla gece altını ıslatmaya neden olabilir.

AĢırı disiplin altındaki ve sıkıntılı çocuklarda idrar kesesi kasılır ve
tutabileceği idrar miktarı azalır. Bu da idrar kaçırmayı kolaylaĢtırır.

Yeni bir kardeĢin doğması, çocuğun ilgiyi tekrar üzerine toplayabilmek
için kardeĢine özenerek altını ıslatmasına neden olur.

Bir süre hastanede kalma, anneden ayrılma, yuva veya okuldaki stresler
de gece altını ıslatma nedenlerindendir.


Tuvalet eğitiminde aĢağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:


Çocuk, tuvalete doğru yaklaĢma davranıĢından tuvalete giriĢine kadar
bütün olumlu davranıĢlarda adım adım ödüllendirilmelidir.
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Tuvalet eğitimi süresince çok sabırlı ve sakin olmalıdır. Çocuk, idrar ve
gaitasını yaptığı zaman bunun pis kokulu bir Ģey olduğunun
hoĢnutsuzluğu ona hissettirilmemeli, azarlanmamalıdır. Bunun fizyolojik
bir olay olduğu çocuğa hissettirilmelidir.
Çocuk tuvaletini yaptıktan sonra duyulan memnuniyet söylenmeli ve
alkıĢlanmalıdır. Çocuğun tuvalete gittiği ve tuvalet eğitimini kazandığı
çocuğun yanında aile bireylerine anlatılarak çocuk övülmelidir.
Çocuğun özellikle uyku saatinden hemen önce ve dinlenme saatinde
tuvalete gitmesi ve bu davranıĢı, belirli sıklıklarla tekrarlaması
sağlanmalıdır.

Tuvalet alıĢkanlığını kolay kazanabilmesi için tuvalet kapısı açık bırakılmalıdır.
Çocuğun arkadaĢını tuvalette gözlemesi, kendisinden de beklenen bu davranıĢı daha kolay
öğrenmesini sağlayacaktır.
Çocuklara tuvaletten çıkarken su dökmeyi, ellerini sabunla yıkamayı öğretmek tuvalet
eğitiminin bir parçasıdır. Bu nedenle üzerinde önemle durulmalıdır.

Resim 4.3: Tuvalet eğitimi süresince çocuğa baskı yapılmamalıdır.

4.2.2. Peri-Anal Bölge Temizliği
Lokal temizliğin en önemli kısmını teĢkil eder. Kız ve erkek çocuklarında ayrı önemi
vardır.
Kızlarda dıĢ üreme organları, ilk aylarda henüz geliĢmediğinden açık durumdadır.
Temizlik yapılırken daima önden arkaya yani makata doğru silinmelidir. Burasının kaka ile
kirlenmemesine dikkat edilmelidir çünkü kakadan bulaĢan mikroplar, buradan idrar yollarına
girer ve iltihaplanmalara neden olur. Bebeğin piĢik olmaması için sık aralıklarla bezi kontrol
edilmelidir. Mümkünse hazır bez kullanılmalıdır. KumaĢ bez kullanılıyorsa mutlaka
kaynatılmalı, iyice durulanmalı, açık havada havalandırılmalı ve ütülenmelidir. Silme bezi
olarak pamuk ve ıslak mendiller kullanılabilir. Islak mendil kullanılıyorsa alkolsüz olmasına
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dikkat edilmelidir. Bebek kakasını yaptığında mümkünse poposu yıkanmalı ve iyice
kurulanmalıdır. Yıkamak mümkün değilse popo defalarca silinmelidir.
Erkek çocuklarda da bu bölgenin temizliği önemlidir. Erkek üreme organı doğumda
bir deri ile kaplıdır. Buna sünnet derisi denir. Bazen sünnet derisinin iç kısmı doğuĢtan
dardır. Bebek idrarını güçlükle yapar ve hatta uç kısım idrarla ĢiĢer, kızarır. Böyle
durumlarda çocuğun yaĢına bakılmaksızın sünnet yapılır. Bacak aralarında piĢikler de çok
görülen durumdur. Buna idrar, kaka, bezlerdeki sabun artıkları ve deterjanlar neden olur.
Islak bezler, çocuğun üzerinde uzun süre kalırsa bazı mikroplar, idrardaki üre denilen
maddeden amonyak yapar. PiĢiklere bu amonyak neden olmaktadır. Bezler vaktinden önce
değiĢtirilir, sabunla yıkanıp iyice durulanırsa piĢik görülmez. PiĢiklerde kortizon merhemler
yararlı olur.


Alt DeğiĢtirme

Resim 4.4: Kız çocukların genital bölge temizliğine özellikle dikkat edilmeli,
bölge önden arkaya doğru temizlenmelidir.

4.3. 0–36 Ay Çocuğunun Tuvalet ve Temizlik Eğitimine Yönelik
Etkinlik Örnekleri


Etkinlik Örneği 1

Kova ve kürekle kumdan kaleler yapma gibi bir nesnenin diğeri ile iliĢkili olarak
uygun Ģekilde kullanıldığı sembolik oyun etkinlikleri çocukla oynanabilir. (Oyuncak bir
bebeğin saçını fırça ile fırçalama, yüzünü bir bez ile yıkama, bebeğin evini oyuncak bir toz
bezi ile temizleme, oyuncak arabaları küçük bir kova ve bez ile yıkama vb.)
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Etkinlik Örneği 2

YetiĢkin, çocuğu giydirirken ya da banyo yaptırırken vücut kısımlarını göstererek
isimlerini söyler (Örneğin; kol, el, baĢ vb.).


Etkinlik Örneği 3

Banyo zamanı, çocuğun oyuncaklarından bazıları küvete koyulur. Bunlarla oyuncağı
yüzdürme, dibe batırıp bırakma, sıçrayarak yukarı çıkmasını sağlama Ģeklinde oyunlar
oynanabilir. Küçük bir kap ile su doldurulup boĢaltılabilir. Sabun suya düĢürülür ve sabunu
bulma oyunu oynanabilir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
0–36 ay çocuğunun deri temizliği ile banyo temizliğini araĢtırınız. Çocuğa banyo
yaptırırken kullanılan malzemeleri ve banyo yaptırırken dikkat edilmesi gerekenleri
araĢtırınız. AraĢtırmalarınızı rapor hâline getirip sınıf ortamında sununuz.
 ĠĢlem Basamakları

 Öneriler

 0–36 ay çocuğunun deri temizliği ile
banyo temizliğini araĢtırınız.
 Çocuğa banyo yaptırırken kullanılan
malzemeleri ve banyo yaptırırken dikkat
edilmesi gerekenleri araĢtırınız.
 AraĢtırdığınız bilgileri asetatlara ve
kâğıtlara aktarınız.
 Bilgi konularını fotoğraf, resim vb.
unsurlarla destekleyiniz, raporlaĢtırınız.
 Hazırladığınız çalıĢmaları sınıfta tepegöz
ve sınıf panosunu kullanarak sununuz.
 ArkadaĢlarınızın hazırladığı çalıĢmaları
ve kendi hazırladığınız çalıĢmanızı
karĢılaĢtırınız.

 AraĢtırmalarınızı yaparken dergilerden ve
internetten yararlanabilirsiniz.
 Kaynakçada belirtilen kitaplardan da
yararlanabilirsiniz.
 Temiz ve düzenli çalıĢınız.
 Yaratıcı ve estetik olmaya özen
gösteriniz.
 Sunum sırasında istekli olunuz.
 Değerlendirmeyi objektif yapınız.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.
2.

3.

Evet

Hayır

0–36 ay çocuğunun deri/banyo temizliğini araĢtırdınız
mı?
Çocuğa banyo yaptırırken kullanılan malzemeleri ve
banyo yaptırırken dikkat edilmesi gerekenleri
araĢtırdınız mı?
AraĢtırdığınız bilgileri asetatlara ve kâğıtlara aktardınız
mı?

4.

Bilgi konularını fotoğraf ve resimlerle desteklediniz mi?

5.

ÇalıĢmaları sınıfta sundunuz mu?

6.

ArkadaĢlarınızın çalıĢmalarını ve kendi çalıĢmalarınızı
karĢılaĢtırdınız mı?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.

1.

AĢağıdakilerden hangisi göbek hakkında doğru bir ifadedir?
A) Göbeğin düĢmesi beklenmeden bebeğe banyo yaptırılır
B) Göbek bakımına gerek yoktur.
C) Göbek sabunlu bezle silinmemelidir.
D) Göbek kordonu düĢtükten sonra bebeğe banyo yaptırılır.

2.

AĢağıdaki malzemelerden hangisine gerek yoktur?
A) Küvet ve file
B) Lif
C) Bebek Ģampuanı
D) Saç kurutma makinesi

3.

Banyo yapılan odanın ısısı kaç derece olmalıdır?
A) 22–25 derece
B) 20–21 derece
C) 22–23 derece
D) 19–20 derece

4.

AĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır?
A) Bebeğin gözleri çapaklandığında steril bir bezle silinmelidir.
B) Silinecek bez, kaynatılmıĢ su ile ıslatılarak silinmelidir.
C) DıĢtan içe doğru silinmelidir.
D) Gözleri silerken bez geriye dönmemelidir.

5.

Bazı mantarların ağız içinde oluĢturduğu enfeksiyona ne denir?
A) Pamukçuk
B) Kızarıklık
C) Yanık
D) Yaralanma

6.

AĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır?
A) Temiz bir pamukla ayak parmak araları iyice temizlenmelidir.
B) Ayak ve tırnakları bebek losyonu ile nemlendirilir.
C) Ayak tırnakları düz kesilmelidir.
D) Tırnaklar kesildikten sonra silinmemelidir.

7.

Tuvalet eğitimine hangi aydan sonra baĢlanmalıdır?
A) 20 ay
B) 15 ay
C) 25 ay
D) 10 ay
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8.

AĢağıdakilerden hangisi çocuğun tuvalet eğitimine hazır olduğunu gösteren bir
davranıĢ değildir?
A) Günde 2 saat kuru kalması
B) Altını ıslattığında utanıyorsa
C) Islak, kuru, vs. gibi tek sözcükleri ifade edebiliyorsa
D) Uykudan ıslak kalkıyorsa

9.

AĢağıdakilerden hangisi çocuğun altını ıslatma sebeplerinden biri değildir?
A) AĢırı disiplinle yetiĢtirilen çocuklar
B) Yeni bir kardeĢin doğması
C) Bir süre hastanede kalma
D) Aç kalma

10.

AĢağıdakilerden hangisi piĢiği oluĢturan bir sebep değildir?
A) Ġdrar
B) Deterjan
C) Sabun artıkları
D) Kremler

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– 5
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5
AMAÇ
Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda 0–36 ay
çocuğunun toplumsal kurallara uyma becerisini kazandırmaya rehberlik edebileceksiniz.

ARAġTIRMA


0–36 ay çocuğunun uymak zorunda olduğu toplumsal kuralları konuyla ilgili
kaynaklardan ve internetten araĢtırarak öğreniniz.



Topladığınız bu bilgileri raporlaĢtırınız.



Hazırladığınız raporu arkadaĢlarınıza sununuz.

5. 0–36 AY ÇOCUĞUNDA TOPLUMSAL
KURALLAR
5.1. Tanımı ve Önemi
Toplumsal kurallar, bireyin özel yaĢamında ve toplum içinde uyması gereken
kuralların tümüdür. Toplumsal kurallar sayesinde çocuk, toplumun bir üyesi olduğunu fark
eder. Böylece sosyal ortama uygun davranıĢlar göstermeyi öğrenir.
Çocuğun anne-babadan aldığı iki olgu vardır: sevgi ve eğitim. Sevgi; kabullenme,
koruma, kollama ve sevecenlik gibi bütün olumlu duyguları içerir. Eğitim ise öğretilen her
Ģeyi, verilen bilgileri, becerileri, yasakları, kuralları, inançları, değer yargılarını, görgü
kurallarını ve insanın sosyalleĢmesi için gerekli olan tüm toplumsal değerleri kapsar.
Disiplin, çocuk eğitiminin önemli bir parçasıdır. Aile içindeki denge ve düzenin
oluĢturulmasında büyük önem taĢır. Ancak disiplin, toplumumuzda "cezalandırma" ile eĢ
anlamlı olarak değerlendirilmektedir. Her ne kadar kelime anlamıyla "sertlik" ve "kuralcılık"
gibi kavramları çağrıĢtırıyorsa da gerçek anlamda disiplin, çocuğun topluma uyumunu
sağlayarak davranıĢı yönlendirmeyi amaçlamaktadır. Disiplin, çocuğa istenilen davranıĢ ve
alıĢkanlıkları öğretir. Kendi kendini denetleme ya da iç denetim demek olan ahlak geliĢimini
sağlar. Disiplin, tutarlılık ve esneklik gibi temel ilkeleri içermelidir. Katı ve baskıcı disiplinle
davranıĢı yönlendirmeyi amaçlayan anne-baba; çocuğun kendilerine karĢı korku, öfke ve
kızgınlık içinde olmasına sebep olur. Çocuğa saldırgan olmayı ve sorunlarını Ģiddet yoluyla
çözmeyi öğretir, dolayısıyla çocukta zayıf vicdan ve ahlak geliĢimine yol açar.
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Disiplin, bir eğitim aracı olarak düĢünüldüğünde korkutma, utandırma, gururunu
kırma gibi kavramlarla iç içe olmamalıdır. Disiplinin iki temel amacı vardır: Birincisi çocuğa
anlaĢılır, kesin ve sınırları olan, güvenli bir ortam sunmaktır. Bu ortam çocuğun sağlıklı
geliĢimi için gereklidir. Disiplinin ikinci amacı ise çocuğun kendi kendini yönetme yeteneği
yani öz denetim kazanmasıdır. Çocuk denetim altında değilken de öğrendiklerini
uygulayabilmeli, kurallara uymayı sürdürebilmelidir. Ana babası yanındayken kurallara uyan
ama denetim kalkınca çığırından çıkan çocuk, öz denetim yeteneği kazanmamıĢ demektir.

5.2. Görgü Kuralları
Görgü kurallarının temellerinin atıldığı ilk yer aile ortamıdır. Görgü kurallarını çocuğa
öğretmek sadece bilgi aktarımıyla olmaz. Çocuk önce aile ortamında uygulanan ve geçerli
olan toplumsal kuralları gözlemler. Daha sonra taklit eder ve uygular. Çocuğa görgü
kurallarını öğretirken iki önemli ölçüt vardır. Birincisi çocuğun kuralları uygulayabilecek
yaĢta olması, ikincisi ise anne-babanın uygulanması beklenen toplumsal kuralların altını
çizmiĢ olmalıdır.

5.2.1. Eğitim Ortamında Görgü Kuralları
Çocuğa verilen eğitim, okulda da devam eder. Öğretmen, çocuklara görgü
kurallarını neler olduğunu öğreterek iĢe baĢlamalıdır. Daha sonra ise sınıfta
davranıĢlarına dikkat ederek çocuklara örnek davranıĢlar sergilemelidir.
Öğretmenin çocuklara öğreteceği görgü kuralları Ģunlardır:











Sabahları okula geldiğinde “günaydın” demek, akĢam okuldan ayrılırken “iyi
akĢamlar” demek
Sınıf içinde gürültü yapmamak
Hasta olanlara “geçmiĢ olsun” demek
Ona bir Ģey verildiğinde teĢekkür etmek
Ortak eĢyaları sırayla, paylaĢarak kullanmak
Çevremizdeki çiçeklere ve bitkilere zarar vermemek, çiçekleri koparmamak,
ağaç dallarını kırmamak, çimlere basmamak
Çöpleri çöp sepetine atmak ve çevreyi kirletmemek
Yemek yerken konuĢmamak
Sıra olmayı ve sırasını beklemek
Bir Ģey alırken izin istemek

5.2.2. Evde Görgü Kuralları
Görgü kuralları, aile ortamı içinde kabul gördüğü ve onaylandığı oranda çocuğa geçer.
Öğrenmenin önemli bir bölümü taklit edilerek gerçekleĢtiği için çocuğun iyi bir modele
ihtiyacı vardır. Örneğin, sofra kuralları ile ilgili çocuktan “yavaĢ yemek yemesi isteniyorsa”
bu istek, çocuğa söylenmelidir. Ancak bu söylenirken anne-babada davranıĢlarına dikkat
ederek bu kurala uygun davranmalıdır.

52

0 yaĢından sonra çocuk, toplumun iyi/kötü, doğru/yanlıĢ ve ayıp gibi yargılarıyla
karĢılaĢır. Bu dönemde bebek olarak değil de çocuk olarak kabul edilmeye baĢlanır. Ġlk
karĢılaĢtığı kural, tuvalet eğitimi konusundadır. Çocuktan artık “altına çiĢini ya da kakasını
yapmaması” beklenir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
0–36 ay çocuğunun toplumsal kurallara uyma becerisini araĢtırınız. Eğitim ortamında
ve evde görgü kurallarının neler olduğunu araĢtırınız. AraĢtırmalarınızı rapor hâline getirip
sınıf ortamında sununuz.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 0–36 ay çocuğunun toplumsal kurallara
uyma becerisini araĢtırınız.
 Eğitim ortamında ve evde görgü
kurallarının neler olduğunu araĢtırınız.
 AraĢtırdığınız bilgileri asetatlara ve
kâğıtlara aktarınız.
 Bilgi konularını fotoğraf, resim vb.
unsurlarla destekleyiniz ve
raporlaĢtırınız.
 Hazırladığınız çalıĢmaları sınıfta tepegöz
ve sınıf panosunu kullanarak sununuz.
 ArkadaĢlarınızın hazırladığı çalıĢmaları
ve kendi hazırladığınız çalıĢmanızı
karĢılaĢtırınız.

 AraĢtırmalarınızı yaparken dergilerden ve
internetten yararlanabilirsiniz.
 Kaynakçada verilen kitaplardan da
yararlanabilirsiniz.
 Temiz ve düzenli çalıĢınız.
 Yaratıcı ve estetik olmaya özen
gösteriniz.
 Sunum sırasında istekli olunuz.
 Değerlendirmeyi objektif yapınız.

54

KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.

0–36 ay çocuğunun, toplumsal kurallara uyma becerisini
araĢtırdınız mı?

2.

Eğitim ortamında ve evde görgü kurallarının neler
olduğunu araĢtırdınız mı?

3.

AraĢtırdığınız bilgileri asetatlara ve kâğıtlara aktardınız
mı?

4.

Bilgi konularını fotoğraf ve resimlerle desteklediniz mi?

5.

ÇalıĢmaları sınıfta sundunuz mu?

6.

ArkadaĢlarınızın çalıĢmalarını ve kendi çalıĢmalarınızı
karĢılaĢtırdınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.

1. ( ) Toplumsal kurallar, bireyin özel yaĢamında ve toplum içinde uyması gereken
kuralların tümüdür.
2. ( ) Disiplin, eğitimin önemli bir parçası değildir.
3. ( ) Katı ve baskıcı disiplin, çocukta zayıf vicdan ve ahlak geliĢimine yol açmaz.
4. ( ) Görgü kurallarının temellerinin atıldığı ilk yer, aile ortamıdır.
5. ( ) Çocuğa görgü kurallarını öğretirken iki önemli ölçüt vardır. Birincisi
çocuğun kuralları uygulayabilecek yaĢta olması, ikincisi ise anne-babanın
uygulanması beklenen toplumsal kuralların altını çizmiĢ olmalıdır.

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 “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.

1.

( ) Çocuklar 10 ile 16 saatleri arasında dıĢarıya çıkartılmalıdır.

2.

( ) Bebek odası, gürültüden uzak olmalı ve annenin uyuduğu odaya yakın
olmalıdır.

3.

( ) Bebek, elleri ve kasları geliĢtikçe dokunma duyusunu kullanarak çevreyi
araĢtırır.

4.

( ) Bir süre oynadıktan sonra dokunma sepetindeki malzemeleri değiĢtirmeye
yoktur.

5.

( ) Bebeği korkutmamak için önce bebeğin ayakları, daha sonra da vücudu
küvetin içine sokulmaz.

6.

( ) Bebeğin geliĢimini engellememek ve kalça çıkıklarına neden olmamak için
bebeğin kundaklanmasına gerek yoktur.

7.

( ) Çocuğun tuvalete doğru yaklaĢma davranıĢından tuvalete giriĢine kadar
bütün olumlu davranıĢları adım adım ödüllendirilmelidir.

8.

( ) Çocuğa verilen eğitim okulda da devam eder. Öğretmen çocuklara görgü
kurallarının neler olduğunu öğreterek iĢe baĢlamalıdır.

9.

( ) Disiplin, bir eğitim aracı olarak düĢünüldüğünde korkutma ve gururunu
kırma gibi kavramlarla iç içe olmalıdır.

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’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Doğru
Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
Doğru

ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

Doğru
Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ
Doğru
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D
D
A
C
A
D
A
D
D
D

ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 5’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ
Doğru
Doğru

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Doğru
Doğru
Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ
Doğru
Doğru
Doğru
YanlıĢ
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