
      

 

Görsel 

İşitsel 

Kinestetik  

Algı Türü 
Ebeveyn Elkitabı 

 

 

 

      

 



1 | P a g e  
 

 

‘’Çocuklar İçin Kapsamlı Okulöncesi- Görsel, İşitsel ve 

Kinestetik Öğreniciler’’ Projesi 

2015-1-LV01-KA219-013400 No’lu bu proje Avrupa Birliği 

Erasmus + programı tarafından finanse edilmektedir. 

Avrupa Komisyonunun bu yayının hazırlanması için verdiği destek yazarların 

görüşlerini yansıtan içeriğin bir onayını teşkil etmez ve Komisyon burada yer 

alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılması için sorumluluk kabul edemez.



2 | P a g e  
 

 

İÇİNDEKİLER 
 

ÖNSÖZ .................................................................................................. 3 

21.YÜZYIL MÜCADELESİ OLARAK ÖĞRENME ......................................... 4 

EBEVEYNLERLE ERKEN ÖĞRENME ÇAĞINDA EĞİTİM ............................. 15 

ÇOCUĞUN İHTİYAÇLARINA DAYALI BİR ÖĞRENİM YAKLAŞIMI OLARAK   

VAK KAVRAMI ...................................................................................... 19 

Görsel Öğrenici ..................................................................................... 28 

İşitsel Öğrenici ...................................................................................... 29 

Kinestetik Öğrenici ................................................................................ 30 

VAK, OKULÖNCESİNDE NASIL UYGULANIR? ........................................... 31 

6 YAŞ GRUBUNA VAK UYARLAMASI  ..................................................... 34 

HAYDİ YAPALIM! EV ÇEVRESİ İÇİN UYGULANABİLİR STEM ÖĞRENME 

ETKİNLİKLERİ SETİ ................................................................................. 38 

EBEVEYNLERDEN GERİDÖNÜT ..............................................................  84 

YAZARLAR ............................................................................................  86 

 

 



3 | P a g e  
 

 

ÖNSÖZ 
 

Görsel, İşitsel ve Kinestetik Öğrenci Çocuklar İçin Kapsamlı 

Anaokulu" projesi, 21. yüzyıl anaokulu öğrencisi için bireyselleştirilmiş 

öğrenmeye öncülük yapan öğrenme metodolojileri aramaları için 

Letonya, Romanya, Estonya ve Türkiye'den dört anaokulu biraraya 

getirdi.Öğrenme sadece müfredat ya da okul öncesi öğrenme 

faaliyetleriyle tanımlanamaz – süreç olarak öğrenme herhangi bir yaşam 

durumunda başarıyla uygulanabilir ve bu nedenle öğrenme becerisinin 

gelişimindeki önemli rol ailenindir. 

            Ebeveyn el kitabı, ilk öğrenim girişimlerinde çocuklarını 

desteklemek isteyen ebeveynler için tayin edilmiştir. 21. yüzyıl eğitim 

içeriğine, farklı bireysel öğrenme yöntemlerine ve bireysel öğrenme 

stiline göre etkili öğrenme önerilerine vizyon kazandırır. Ortak 

ülkelerden ebeveynler, ev ortamında birkaç öğrenme etkinliği 

gerçekleştirdiler ve evde gerçekleştirebilecekleri STEM öğrenme 

faaliyetlerini adım adım sundular. 
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21.YÜZYIL MÜCADELESİ OLARAK ÖĞRENME 
 

                                                              ‘’Eğitim, gerçeklerin öğrenilmesi değil, 

ancak düşünmek için  zihnin eğitilmesidir. " 

Albert Einstein 

Anaokulları, gelişim merkezleri, ilkokullar - bu kurumların her 

biri son 20 yılda büyük bir zorlukla karşılaştı. Sizin okula gittiğiniz 

zamanlarla karşılaştırıldığında bu zorluğun neden önemli olduğunun cevabını 

bulmaya çalışırsanız belli bir cevap olmayacaktır.Pedagogların çoğu der 

ki - günümüzde çocuğun değişiklikleri vardır ve bu değişiklikler 

çocuğun öğrenimde ihtiyaç ve motivasyonunu doğrudan etkiler. 

Bazıları, psikolojik gelişimi etkileyen çevresel ve sosyal değişimlere de 

dikkati çekecek. Maalesef bu küresel değişiklikler, çocukları biz 

yetişkinlerden  daha fazla değiştirir  ve bizi şu gerçeğe götürür:  

muhtemelen biz bilgiden çok sezgilerle yeni yöntemler ve öğrenme 

araçları arayacağız. 

Yine de, eğitimin son yıllardaki rolünün  önemli ölçüde artması 

çok önemlidir. 20 yıl önce eğitim, sınıf ve pedagog arasındaki ilişkiyse, 

şimdi biz eğitimin daha bireysel olduğunu düşünüyoruz - çocuk ile 

pedagog arasında doğrudan çalışmayı içeriyor.Bireysel öğrenme 
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yaklaşımı, öğrenme sürecinde çocuğun ihtiyaçlarına saygı duyan 

yöntemdir. Maalesef bir grupta  20-30 çocuğun olduğu okul ortamında 

bireysel çalışmayı sağlamak mümkün değil ve bu nedenle pedagoglar 

en iyi uygulamaları ve bilgi birikimini araştırırlar. 

              Müfredat, Avrupa'da, çocukların ilkokula devam etmeden önce 

edinmeleri gereken birçok beceri ve yeteneği öngörmektedir. Bu 

çeşitlilik, genellikle toplumda karmaşa yaratmakta ve öğrenmenin 

çocuğun kendi inisiyatifiyle ifade edilen doğal ihtiyaç olması 

gerektiğinin hatırlanması önemlidir.Okulöncesi çocuğunun öğrenmek 

istemediği gözlemlenebilirse,bu  öğrenme sürecinde bir şeyin bu 

çocuğun ihtiyaçları dahilinde düzenlenmediği anlamına gelir ve 

çocuğun motivasyonu ile hiçbir ilgisi yoktur. 

Çocuk tarafından gerçekleştirilen eylemler yoluyla öğrenme, 

öğrenme sürecinin en az üç temel yeterliliği içerdiği anlamına gelir – 

birincil eylem olarak gözlem, eylemi yaparak öğrenme olarak 

keşfetmek ve çocukların önceki eylemlerin geri bildirim sürecine 

ulaşma sonuçlarının sunumu.Gözlem, yalnızca pasif görsel temasın yanı 

sıra "statükoya" ilişkin tartışmayı da içeren eylemdir. Her öğrenme 

süreci, sürecin değerlendirilmesi ve neyin öğrenildiğinin anlaşılmasıyla 

başlar. Bazen  öğrenme eyleminin  amaçları yoktur ve genellikle 

yetişkinler için  boşa zaman harcamak gibi gözükmektedir, ancak erken 

yaştaki her öğrenme aktivitesinin çocuğun bilgisinin "boş yerine" anlam 

vermesi gereklidir. Eğer ilk öğrenme kuralı olan hedef belirleme  
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kaçırılırsa genellikle çocuğun kafası karışır çünkü son aşamada 

öğrenme sonucuna ulaşılıp ulaşılmadığını değerlendiremez.Dolayısıyla, 

gözlemlenen her eylem, ne öğreneceğimizi, öğrenmede kullanacağımız 

nesneleri ve içinde öğreneceğimiz çevrenin nasıl olacağını belirlemekle 

başlar.  

 

Motivasyonu keşfetmek ve öğrenmek, eleştirel düşünme ve 

potansiyel becerileri geliştirmeye öncülük eden temel yeterliliklerdir. 

Erken yaş, çocuğun psikolojik gelişimiyle başlayan saf keşfedici beceri 

geliştirme dönemlerinden biridir.Örneğin; nesnelere dokunmaya ve 

herşeyi yiyerek dünyayı anlamaya çalışır. Bu nedenle çocuğun 

gelişiminde keşfetmeyi arttırmak önemlidir. Erken yaşta keşfetmek 

genellikle, farklı sonuçlar doğuran bir eylemi birkaç kez yaparak ve 

yaparak öğrenme ile aynı anlama gelir. Keşfetmek,özellikle okul 

çağında çok fazla bireysel çalışmayı ve kendini güdülemeyi gerektirir. 
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Bu nedenle erken öğrenme sürecinin doğal bir parçası olursa, okulda 

ileriye dönük ihtiyaç duyulan beceriler için sürdürülebilir sonuçlar verir. 

                     Geri bildirimin değerlendirilmesi, özellikle erken yaşta 

öğrenme sürecinde genellikle unutulan bir bölüm olmakla birlikte, 

anlaşılması önem taşımaktadır-gerçekleşen etkinlik kapsamında 

planlanan sonuçları çocuk elde etmişse, öğrenme etkinliğindeki içerik 

kendi ihtiyaç ve bilgisine ve belirli öğrenme içeriğinin geliştirilmesine 

nasıl devam edileceğine uygunsa. 

21. yüzyılın zorluğu(mücadelesi), neslin ihtiyaçları neler 

olacağını belirlemek, bilerek anlama yapmak ve hayatlarında neler 

yapacaklarını önceden tahmin edememektir. Bu nedenle eğitimdeki 

kritik konulardan biri de onu değerlere göre ayarlamaktır ve farklı 

ülkelerin bu değer zincirinde önemli farklılıkları vardır. 

Örneğin, hangisi daha güncel bir değerdir? - bireysel rekabet 

edebilirlik mi yoksa ortak grup başarıları mı? Bu konulardaki cevaplar 

Avrupa'daki tüm ülkelerde araştırılıyor ve hala İskandinavya ve Güney 

Avrupa'da büyük farklılıklar var. 

            Araştırmacılar ve eğitimciler, bugünün çocuklarının ihtiyaç 

duyacağı olan gelecekteki yetkinlik ve becerileri bulmaya çalışıyorlar 

ve anlıyorlar. 
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21.YÜZYIL BECERİLERİ VE EĞİTİM İÇERİK 

BAĞINTILARI

 

           Yaratıcılık, 21.yüzyıl insanının temel becerisidir. Bu beceri her 

zaman yüzyılın önemli icatlarını ve büyük reformlarını gerektirmez, 

fakat genellikle toplumda refah ve daha büyük fırsat için ilerlemeye 

olanak tanır. Yaratıcılık, işgücü piyasasında önemlidir, çünkü yaratıcı 

çözümler tüm topluma hizmet ve ürün geliştirir. Eğer analiz edilmiş 

yaratıcılık beyin çalışması olarak tanımlanabilirse, başarı ve 

alışkanlıklar yeni fikirler ve içeriğin üretilmesi için önemli bir 

karışımdır. 

            21.yüzyılda Dijital Yetkinlik halihazırda insanın günlük 

yaşamında BİT araçlarını kullanmaktan biraz daha fazlası anlamına  
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geliyor. Dijital çevrede sosyalleşmenin hızla geliştiği süreçte, bilgi 

kaynağı olarak dijital çevrenin ve medyanın akıllı kullanımı konusunda 

yenkinlik istenmektedir.Dijital Yeterlilik,  iletişim (dil öğrenme), 

fiziksel (izleme eğitimleri, sonuçlar) gibi diğer yetkinliklerin  gelişimi 

için de çok önemlidir.2014'te Avrupa Birliği'ndeki dijital katılım ve 

uygulama hakkındaki araştırmalar, AB vatandaşlarının% 47'sinin yeterli 

dijital yeterliliğe sahip olmadığını tespit etti ve bu, teknolojinin hızlı 

gelişiminin öğrenme sürecinde daha fazla içerik ve dijital beceri 

gerektireceği anlamına gelir. Önümüzdeki birkaç yıl boyunca dijital 

yetkinlik, bilgi analizi, iletişim ve içeriğin geliştirilmesi, güvenlik ve 

problem çözümü gibi becerileri içerebilir. 

 

Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme insanların argüman ve 

bilgilere dayalı kararlar verme yeteneğidir.20. yüzyılda, eğitimin ana 

hakimiyeti içerik öğrenimi için belirlendi.Bu içeriğin miktarı her yıl 

artmakta olup günümüzün mevcut durumundaki bir çocuk dünyadaki 

her şeyi bilme ya da bilgi bulmada yeterli olma ve karar verme 

sürecinde bilgiyi kullanmaya hazır olup olmadığına karar vermek 

gerekir.Muhtemelen 20 yıl sonra bu teoriden konuşmayacağız, fakat 

çocuk 5 metre karelik geniş bir duvar kağıdı dekorasyonu için ne kadar 

boya gerektiğini sezgisel olarak keşfedebilecektir.Eleştirel Düşünme ve 

Problem Çözme, soyut bilgiyi bilginin akıllı kullanımına indirgemeyi 

amaçlamaktadır. 
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İletişim, Avrupa Birliği'nde 40 yılı aşkın bir süredir geliştirilen 

önemli bir değerdir.Okullarımızda bir çok ulus olduğu zaman, tüm 

Avrupa Birliğinde göç sonucu kadar  eşit dil rolü  de 

gözlemlenebilir.Avrupa Birliği Müslüman ulusların entegrasyonu için 

gayret sarf ederken, bu iki taraf arasındaki iletişimin gelişimi, Slav ve 

Asya dillerindeki iletişimde önem kazanmaktadır. 

             Girişimcilik ve Liderlik,  21.yüzyılda çok önemli 

yetkinliklerdir. Bu becerilerin geliştirilmesi özellikle Doğu ve Güney 

Avrupa'da serbest ekonominin geçmişteki etkilerinin yok edilmesini 

gerektirir. Eğer çocuk liderlik yeterliliğine sahipse, grup gelişimi kadar 

bireysel gelişimini de yönlendirebilir ve bu beceriler toplumun refahı 

için  güdüleyicidir. Yetkinlikler aynı zamanda karar verme ve 

sorumluluk alma kapasitesiyle ilgilidir. 

İşbirliği ve Katılım, topluma ait olma ve topluma katılma 

isteğinde önemli rol oynamaktadır.Nitelikli katılım toplumdaki 

radikalleşmeyi ve toplumsal olarak yeni nesil arasındaki ayrımı 

azaltmaktadır.Okul sadece bir öğrenme ortamı değil, toplumu küçük bir 

toplum modeli olarak geliştirme imkânı da sunmaktadır.Katılım, sivil 

toplum değerlerini güçlendirmeyi sağlar ve ortak karar verme sürecine 

yol açar. 

Yukarıda bahsedilen yeterlilikler toplumda iyi bilinmektedir, 

ancak on yıl öncesine kadar yetişkin toplumuyla ve bu yetkinliklerin 
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toplumun dar tabanlı gruplarında geliştirilmesine yönelik hedefe 

yönelik programlar ile daha belirginleştiği görülmüştür.Okullarda bu 

yetkinliklere dayalı öğrenme süreci ve içeriğin belirlenmesi örgün okul 

hayatını yeniden yapılandırmak ve okulu geleneksel içerik odaklı 

kurum olarak beceri ve bilgi kurumlarına dönüştürmek zorundadır. 

Meslek okullarında bu iyi yapıldı, çünkü bu okullar çoğunlukla işgücü 

piyasasıyla ilgilidir. Okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokullarda 

yeni içerik ve öğrenme sürecinin uygulanması, paydaşların okul 

ortamını ortak işbirliği ile doldurmaları halinde gerçekleşebilir. 

Yetkinliklere dayalı eğitim, mevcut okul ağına dayalı toplum 

tarafından uygulanabilir öneridir. Çok disiplinli öğrenme süreci için 

mevcut olan organizasyon altyapısı sayesinde çok çaba gerektirir. 

Genellikle her grup ya da sınıfın , grup öğrenimi kadar bireysel 

öğrenme için de kolay uyarlanabilir mobilyayla döşenmiş olduğu 

anlamına gelir. Ancak ayrıca, özellikle ses içeriği(disleksi öğrenicileri 

gibi)  yoluyla daha fazla yardıma ihtiyacı olan öğrenicilerin ihtiyaçlarını 

telafi etmek için BİT öğrenme araçlarının uygun bir şekilde 

kullanılmasının sağlanması da gereklidir. 
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Yetkinlik temelli öğrenmede temel paydaşlar pedagoglardır. 

Öğrenme multidisipliner(çoklu disiplin) öğrenmeye dayalı 

anaokullarında olduğu gibi düzenlenirse (konular/dersler değil), 

pedagoglar içeriği çoklu perspektiften elde etmek için ortak işbirliğine 

ihtiyaç duyarlar.Erken matematik ve mantıksal yetkinliğin daha iyi 

okuma yazma becerileri kazandırdığı kanıtlanmıştır, bu nedenle bilim 

ya da öğrenme alanlarını gruplamanın engeli yoktur- yalnızca 

profesyonel zorluklar.Çocuğun eğitim ihtiyacı sadece algılama türünü 

(görsel, işitsel veya kinestetik) değil  aynı zamanda öğrenme tercihlerini 

(sessizlik/müzik, elektronik görselleştirme/statik görselleştirme)  de 

arttırır.Daha da fazlası - her çocuğa uygun öğrenme süreci bulmak 

sadece bireysel kazanımlara yararlar sağlamakla kalmaz, aynı zamanda 

tüm öğrenicilerin becerilerinin geliştirilmesi ve farklılaştırılması  

nedeniyle ortak grup başarısını da arttırır. 

 Son olarak, yetkinliklere bağlı eğitimin önemli rolü ailelere 

aittir.Çocuk ilk kez anaokuluna geldiğinde, ebeveynlere çocukları 

hakkında mümkün olduğunca çok bilgi vermeleri önerilir (korkuları, 

tercihleri, davranışları). Maalesef daha ileri öğrenme sürecinde 

ebeveynlerin geri bildirimlerinin erken öğrenme engelleri veya test 

yapma veya izleme zorlukları için iyi bir temel olabileceğini sıklıkla 

unutuyoruz.Ebeveynler ve okullar arasındaki işbirliği, daha uzun 

dönemde öğrenicilerin memnuniyetini izlemeye  ve okul için 

değerlendirme ölçeği oluşturmaya olanak tanır. Bu işbirliği, 
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ebeveynlerin değer temelli öğrenme sürecindeki rolünü güçlendirmeyi 

sağlar; çünkü tüm yetkinlikler toplumdaki güncel değer sistemine 

dayanır ve iki değer sistemini korumak olanaksızdır - bir tanesi okul 

içinde, diğeri de aileyle ilgili. 
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Yetkinlik Temelli Eğitim Bileşenleri 

 

Okul Altyapısı 
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EBEVEYNLERLE ERKEN YAŞTA EĞİTİM 
 

Voroņenko Liene 

Bir kez daha uzun zamandır birlikte çalıştığımız tanınmış 

psikolog dedi ki: Söylemek kolaydır- günlük olarak hatırlamaksa o 

kadar kolay değildir.Pedagojik deneyim; öğrenme becerilerine daha 

önemli etkinin, erken yaştaki çocuğun genellikle ebeveynlerini taklit 

etmesinden dolayı ebeveynlerin davranışlarına ve iyi hazırlanmamış ve 

planlanmamış öğrenme etkinliklerine bağlı oduğunu gösterir. O gün 

bilim parkında çocuklar ile şunu keşfettim: iyi yapılandırılmış öğrenme 

görevi faaliyetlerine kıyasla daha doğalı keşfetmede çocukların 

motivasyonlarının ve isteklerinin daha fazla olduğunu. Bu nedenle 

çocuklarla evde öğrenmeleri için bazı kurallar koydum. 

              KURAL 1.ÖĞRENMEK EĞLENCELİDİR.Çocuklarla 

birlikte, yalnızca uygun zaman ve motivasyona sahip olduğumuzda, 

öğrenir ve faaliyet yaparız.Belirli amaçları veya zaman çizelgelerini 

belirlemeyiz, çünkü hayal gücü için ya da kuralları takip etmemek için 

ya da önceden belirlenmiş çerçeve için boşluklar daima 

mevcuttur.Genelde  evde öğrenmede motive olma etkinlikleri yoluyla 

olumlu duygular elde etmek önemlidir.Öğrenme süreci boyunca 

çocuklar planlanan sonuçları almasalar ve oynamak istemeseler bile- 
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ben her zaman bunları göze alırım çünkü bu faaliyetlerin herbirimizi  

nereye götüreceğini asla bilemeyiz.Çocukların gereksinimlerine saygı 

duymayı ve sabrı gerektirir, fakat olumlu bir geçmişe sahip kısa 

öğrenme etkinliklerinin, müfredatlarla harflerin basitçe öğrenilmesinden 

daha fazla bilgiye yönlendirdiğini keşfettim 

        KURAL 2.  ÖĞRENME ORGANİZASYONA VE BOŞLUĞA 

İHTİYAÇ DUYAR.  Öğrenmenin kolay olacağı bir çevreyi organize 

etmek kolay değildir.Bu nedenle   öğrenmenin evin her yerinde 

gerçekleştirilebileceğini belirledik,fakat çocuk daima düzenli olan ve 

bir yerde toplanan belirli araçlara sahiptir- kalemler, STEM* araçları, 

makas, kağıt.Bu tutum,çocukları düzenli tutmak için önemli olan 

öğrenme araçlarından oyuncak olanları gruplandırmaya alanak tanır. 

Erken yaş; sistematik yaklaşımlar ,geleneklerin oluşumlarını gerektirir 

ve öğrenmeye dayalı ileriye doğru atılan küçük adımlar, ebeveyn ve 

çocukta kendine güveni oluşturur. Bizde çocuğun  el işleri ve masa 

çalışması gerektiren öğrenme etkinlikleri için  masa, araç kutusu ve 

sandalyeler mevcuttur ve çocuk istediği takdirde, tercihleri 

doğrultusunda düzenlediği ortamda, kendisine sunulan öğrenme 

faaliyetlerini de yapabilir. 

           KURAL 3.ÖĞRENME, ZAMAN GEREKTİRİR.Genellikle 

anaokullarında erken yaş için öğrenme faaliyetlerinin 5 yaş için 20 

dakikayı-7 yaş için 40 dakikayı- aşmaması gerektiği iyi bilinir. Biz bu 

kurallarla evde asla öğrenmeyiz. Ne yapacağımızı tartışmaya çalışırız  
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ve sonra sürecin ilerlemesine izin veririz. Çocuğunuzun, faaliyetleri 

kendi başına  yapmasına izin verin ve yalnızca gerekli olduğu 

durumlarda onu desteklemeye çalışın, çünkü elbette tecrübemiz 

potansiyel hataları veya yanlış anlamaları gösterir fakat ebeveyn 

tarafından yapılan tüm işler çocuğun yeteneklerini geliştirmesine asla 

izin vermez.Öğrenme faaliyetleri sırasında sakin doğamı bulmaya ve 

çocuklarımı ve eylemlerini gözlemlemeye çalışıyor. Bu bana onların 

hangi yeni becerileri, bilgiyi veya hayal gücünü kazandığını keşfetmemi 

sağlıyor. 

             KURAL 4.ÇEVREYE KARŞI DİKKATLİ OLUN. Bu, 

benim en sevdiğim kurallardan biri. Bu şu anlama geliyor: Hiçkimse 

bizim etkinliklerimizden zarar görmeyecek. Böcekleri bulursak, onların 

daima bahçede yaşamalarına izin veririz; gözlemlemek vs. için sadece 

yerdeki yaprakları toplarız. Neden – Başkalarına eylemlerimizin 

önemini ve sürdürülebilirliğini anlatmayı başarabileceğimizi 

düşünüyorum. Fakat en önemli şey-çevre konusunda sorumlu 

yetişkinler gibi davranırlar.  

            KURAL 5.KURALLAR SINIRLIDIR. Bu sadece çocuklarım 

için değil aynı zamanda ebeveynler için de en önemli kuraldır.Çünkü 

çok fazla kural çocukları hayal kurmaya, motivasyona ve katılmaya 

gönüllü olmaya zorlar.Bir kaç yıl önce bir kuralım daha vardı-herşey 

dikkatli ve düzenli bir şekilde yapılmalı. Sonra anladım ki yaratıcılık, 

temiz bir masadan ve benim için bu kuralın konmasından daha önemli. 



18 | P a g e  
 

Çok iyi bir psikolog arkadaşım der ki: tek kural, çocuğa zarar 

vermemektir ve ben de bu kuralın iyi olduğunu keşfettim, çünkü 

deneyimlerimiz sadece kendi deneyimlerimizle çoğalır. Hiçkimse 

öğrenmenin ilk denemede başarılı olacağını söylemedi, bu nedenle –ben 

ve siz kabul ederiz ki hatalar olacaktır ve süreç daima hayal ettiğiniz 

şekilde gerçekleşmeyecektir- çocukla birlikte öğrenmek kolaydır.
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ÇOCUĞUN GEREKSİNİMLERİNE DAYALI BİR ÖĞRENİM 

YAKLAŞIMI OLARAK VAK KAVRAMI 
 

 ‘’Çocuklari derecelendirmeye daha az zaman, doğal 

yetkinliklerini ve kabiliyetlerini belirlemelerine ve bunları 

geliştirmelerine yardım etmeye daha fazla zaman ayırmalıyız.Başarmak 

için yüzlerce yol ve oraya ulaşmada size yardımcı olacak birçok farklı 

yetenek var.’’ 

                                                                                     Howard Gardner 

Yıllardır pedagoji ve eğitim liderleri, öğrenme sürecinin 

maksimum sonuçları elde etmek için nasıl geliştirilebileceğini 

öğrenmek için stratejiler arıyorlar.21. yüzyılda azami sonuç seviyesinin 

ne olduğu konusunda daha fazla tartışma yok- bireyselleştirilmiş 

öğrenme yaklaşımları, ortak bir maksimum sonuç  seviyesinin 

bulunmadığı yanıtını destekler-her şey bireysel başarılara dayalı olarak 

ölçülmelidir.Pedagogların bile, standartlaştırılmış değerlendirme 

ölçeğinden bireysel başarıların değerlendirilmesine ve öğrenicilere geri 

dönütün uygulanmasına değinen değerlendirme davranışına geçmeleri 

için uygun bir zamana ihtiyaçları vardır. 
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Değerlendirme geliştirilebilirse; anaokulu ve ilköğretim 

okullarında bir gruptaki çocuk sayısı 10 ila 32 civarında değişiklik 

gösterirse, bireyselleştirilmiş öğrenimin uygulanması için zaman yeterli 

olur mu? VAK kavramı dünyada, içeriği insanın doğal algı türüne 

adapte etmenin araçlarından biri olarak yaygın olarak bilinir; ancak 

bireyselleştirilmiş öğrenme teorileri daha uzun geçmişi sahiptir. 

Çok iyi bilinen Montessori Eğitim Metodu, Italya’da Dr.Maria 

Montessori tarafından geliştirilmiş ve 100 yıldan daha fazla bir tarihe 

sahiptir. Montessori'nin hedef öğrenicileri, özel ihtiyaçları olan ya da 

öğrenme güçlüğü olan öğrenicilerdi ve ihtiyaçlarına göre öğrenme 

materyalleri yaratan bireyselleştirilmiş yaklaşım, onların devlet 

sınavlarında başarılı olmalarını sağladı.Montessori Eğitim metodu, 

pedagojiye, destekleyici ve özenle hazırlanmış öğrenme ortamının , 

eğitimcilerin beklentileri veya ihtiyaçlarına göre değil, öğrencilere 

uyarlanmış öğrenme ortamına dönüşmesi gerektiği sonuçlarını 

getirmiştir. Bu metodun içinde günümüzde anaokullarına uyarlanmış 

bazı ilkeler bulunmaktadır ve bazıları şunlardır: 

- Karma yaştaki öğrenci grupları, çünkü fiziksel yaş her 

zaman öğrenicilerin öğrenme ihtiyaçlarını ve becerilerini 

doğru olarak göstermez ve farklı yaştaki öğreniciler 

birbirinden yararlanır; 

- Öğrenici, belirlenen aralıktaki bir öğrenme etkinliğinden 

kendi seçimini yapar; 
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- Öğrenme çevresinde hareket etme özgürlüğü 

- Eğitimci öğrenme sürecini destekler, çocuğun yerine 

öğrenmez; 

- Learning materials are designed for discovering, not by 

giving direct instructions. 

- Öğrenme materyalleri, doğrudan talimatlar vermek için 

değil, keşfetmek için tasarlanmıştır. 

 

Pedagojide 20.yüzyıl, Waldorf eğitimi olarak bilinen Rudolf 

Steiner eğitim felsefesini de getirir. Bu yaklaşım, öğrencinin 

entelektüel, pratik ve sanatsal gelişimini içeren  bileşik öğrenmeye 

vurgu yapar.Erken çocukluk eğitiminin önceliği, uygulamalı 

etkinliklere ve yaratıcı oyun oynamaya odaklanmaktadır. Waldorf 

eğitiminde erken öğrenme, çocuğun doğal ilgisiyle ilişkili öğrenme 

ortamının düzenlenmesine dayanır. Etkinlikler, öğrenme değerleri 

üzerine temellenir, fakat öğrenme günü çoklu eylemleri içine alır-

sanatsal çalışma, açık hava etkinlikleri, uygulamalı görevler vs. 

II.Dünya Savaşından sonra yine İtalya’da geliştirilen Reggio 

Emilia pedagojik yaklaşımı, erken yaş öğrenicileri için 

bireyselleştirilmiş ve öğrenci merkezli eğitim felsefesi girişimleriyle 

bilinir. Bu yaklaşım öğrenicinin sosyal ihtiyaçlarına ve değerlere -

saygı,sorumluluk- hedef alır ve öğrenici temelli müfredatın içinde 
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araştırma ve keşif eylemlerini kullanır.Reggio Emilia pedagojik 

yaklaşımının temel prensiplerinden bazıları:  

- Öğreniciler kendilerini ifade etmek için birçok fırsata sahip 

olalıdırlar; 

- Öğreniciler öğrenme süreçlerinde gözetim altında 

olmalıdırlar; 

- Öğreniciler dokunarak, hareket ederek, dinleyerek ve 

gözlemleyerek öğrenmelidirler; 

- Öğreniciler diğer çevrelerindeki diğer çocuklarla ve tüm 

materyallerle iletişim içinde olmaya ihtiyaç duyarlar. 

VAK kavramı Howward Gardner’ın çoklu zeka teorisi olmadan 

gözlemlenemez (1983). Gardner ayrıca teorisinin öğrenme stilleriyle 

değil zeka türleriyle ilgili olduğunu ifade etti. 

 

 

 

 

 

 

 

Müziksel-
Ritmik 

 
Doğal 

Görsel-
Uzaysal 

Sözel-
Dilsel 

Mantıksal-
Matematik

sel 

Bedensel-
Kinestetik 

 
     İçsel 
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                Howard Gardner daha ileri araştırmalarında, öğrenicileri 

belirli zekaya göre etiketlemeyi de şu açıklamayla tavsiye eder ‘’ Zeka, 

sorunları çözmek veya bir kültürde değerli  ürünler yaratmak için 

kültürel bir ortamda aktive edilebilen bilgileri işlemek için 

biyopsikolojik bir potansiyeldir ". 

VAK kavramı (öğrenme yöntemleri olarak da bilinir),(1926’da 

ABD’de doğan) Walter Burke Barbe tarafından geliştirlmiştir ve üç 

öğrenme yöntemini ifade eder: 

 

Her yöntem, bireysel algılama türüne uyan öğrenme araçlarını 

ve malzemeleri temsil eder. Barbe’ın araştırmaları öğrenme 

yöntemlerinin baskın durumda ya da karma bileşimlerde 

gözlemlenebileceğini ve en sık olarak görsel ve karma öğrenme 
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yöntemlerinin olduğunu kanıtlar.Erken yaştaki öğreniciler için 

yöntemler bir yaşta değişebilir ve gelecekte ise yöntemlerin çoğu 

bütünleşik hale gelir. 

 

VAK Kavramında Öğrenme Araçları ve Materyalleri 

 

 

 

       Barbe ayrıca, öğrenme yönteminin öğrenme tercihine eşit 

olmadığına işaret eder ya da ampirik olarak ölçüldüğünde aynı olan 

yöntem gücüyle kişinin yöntem tercihi her zaman aynı değildir; bu 

nedenle öğrenme yöntemini belirlemeden önce test araçlarını kullanmak 

gereklidir. VAK kavramı bilimsel olarak kanıtlanmamıştır fakat 

öğrenme sürecindeki farklılaşmayı açık bir şekilde gösterir ve öğrenme 

stratejisi olarak başarısı, insanın doğal algısına saygı duyan 

disiplinlerarası öğrenme stratejisine dayanır. 



25 | P a g e  
 

 Daha sonraki araştırmalarda Neil Fleming klasik VAK öğrenme 

modelini okuma-yazma yöntemlerini de içeren VARK modeline 

dönüştürdü.Fleming, görsel yöntemin farklı olduğunu ve görsel 

öğrenicilerin tablolar,grafikler ve resimler yerine kelimeleri ve 

sembolleri görmeyi tercih eden türlerinin olduğunu belirtti. Okul 

Öncesinde VAK kavramının uygulanması sürecinde, araştırmalar 

Okuma-Yazma yönteminin daha önceki önemini kaybettiğini 

gösteriyor, çünkü 21.yüzyıl çocukları çoğunlukla dijital bilgi kanallarını 

kullanıyorlar.Dijital bilgi kanallarına olan önceliğin, okur yazarlık 

becerilerinin eksikliğine kesinlikle yol açtığına dair önemli kanıtlar 

belirlenmemiştir, çünkü öğrenme güçlüğü veya engeli olan,özellikle de 

disleksi ve disgrafya olanlarda daha fazla etkiye sahiptir. Fleming 

ayrıca kinestetik yöntemin dokunsal olarak da düşünülebileceği 

arasında bağlantı kurar.Dokunsal yöntem farklı becerilere , özellikle 

yüzeylerin ve malzemelerin farklılaşmasına atıfta bulunursa, 

incelemeler toplum hayatında akıllı teknoloji uygulamasının çocukların 

dokunsal beceri ve deneyimlerini azalttığını göstermektedir.Çünkü ICT 

araçlarında çoğunlukla dokunmatik cam yüzey kullanılmaktadır. 

 Okul öncesi çağı, temel becerilerin gelişmesi için önemlidir ve 

bu yüzden VAK kavramını kullanmak bilgiyi daha az soyut bulma 

imkanı sağlar. Bu temel becerilerden iki tanesi okur yazarlık ve 

Matematiktir ve her bir öğrenme stili daha iyi başarılara götüren farklı 
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yaklaşımlara sahiptir.Farklı öğrenme stilleri için kullanılabilen en etkili 

alternatifler gösterilmektedir: 
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 Okur Yazarlık 

Becerileri 

Matematik Becerileri 

Görseller Yapbozlar 

Kelime eşleştirme 

bulmacaları 

Medyadaki okur 

yazarlık programları 

Renkli kitaplar  

Sayı ve renk 

Şekiller 

Çevredeki sayılar 

Yapbozlar 

İştseller Müzik ve ritimlerdeki 

harf sesleri 

Hikaye ve içerik 

hakkındaki 

konuşmalar 

Alfabe şarkıları 

Sayılarla ritimler 

Çevredeki sayıları 

gösterme 

Şekillerin tanımı 

Kinestetikler Kilden harfler yapma 

Harf parçaları (Araba 

için A) 

Havada  harf çizme 

Sayma için nesneleri 

kullanma 

Miktar çalışmaları 

için kum ve tepsi 

kullanma 

Şekil yapmak için 

kil kullanma 
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Görsel Öğrenici 

Görsel Öğrenici: 

Konunun açıklaması 

olarak görselleştirmeye 

ihtiyaç duyar. 

Resimler, şemalar ve 

haritaları sever. 

Görsel detayları iyi 

hatırlar 

Eşyaların nasıl 

yapıldığını görmeyi 

tercih eder. 

Plansız seslerden kafası 

karışır. 

Renkleri ve işaretlenmiş 

konu metinlerini sever. 

Öğrenme ortamını 

düzenler. 

Bilgiyi görsel 

materyaller aracılığıyla 

yorumlayabilir. 

 

 

 

 

Görsel öğreniciyle nasıl öğrenilir? 

Resim veya taslak çizmesine izin verin, 

kalemi ve kağıdı hazır tutun. Bazen 

fotografik hafızaya sahip olun. 

 

Görsel öğrenme stili, en yaygın olanıdır. 

Görsel bir öğrenici bilgiyi okuyarak 

kolayca hatırlar ve şemaları, çalışma 

kağıtlarını, resimleri, çizimleri vs. yararlı 

bulur. 
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İşitsel Öğrenici 
 

İşitsel Öğrenici: 

Tartışmaları sever. 

Talks much and listens 

carefully 

Çok konuşur ve dikkatli 

dinler. 

Genellikle toplum içinde 

fikir veya duygularını 

ifade etmede tereddüd 

yaşamaz. 

Have good memory 

İyi bir hafızaya sahiptir. 

Öğrenme sırasında 

müzik dinler. 

Ana dilde ve yabancı 

dilde başarılıdır. 

Sessizlikte oynamayı ve 

öğrenmeyi sevmez. 

Etkinlikleri 

arkadaşlarına açıklar. 

 

Needs verbal 

explanations from 

pedagogue 

İşitsel öğreniciyle nasıl öğrenilir? 

Çocuğun okumasına ve konuşmasına izin 

verin-genellikle çok iyi okuma yazma 

becerileri vardır-bu çocuklar tekrarlama, 

onaylama, içeriği büyüklerle tartışma 

ihtiyacı duyarlar. 

 

İşitsel stil, sözel komutları kolay 

hatırlama üzerine odaklanır.Bilgi sözel 

olarak iletildiğinde daha iyi anlar ve bir 

konu hakkında konuşulduğunda bilgiyi 

daha iyi hafızaya alır. 
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Kinestetik Öğrenici 

Kinestetik Öğrenici: 

Rol yapma oyunlarını 

sever 

Hareketli oyunları tercih 

eder. 

Öğrenme sırasında 

oynamayı sever. 

Uzun süre sakin 

duramaz. 

Teknoloji araçlarını 

kullanmayı, inşa etmeyi, 

farklı materyalleri sever. 

Jestlerle konuşur. 

Öğrenmede fiziksel 

olarak aktiftir ve kişisel 

deneyimini kullanır. 

Hareketli etkinlikleri 

hatırlar.              

Dokunmak ve öğrenmek 

için ellerini ve 

parmaklarını kullanır. 

 

 

 

Kinestetik öğreniciyle nasıl öğrenilir? 

Öğrenme sürecinde eşit eş olmasına izin 

verin, eğitimcinin yaptığı eylemleri tekrar 

eder. Diğerlerinden daha bireysel 

öğrenicilerdir. 

 

 

Kinesthetic style is focused on the 

applied part of the information. 

Kinesthetic learners may have problems 

with theoretical memory. On the other 

hand, they can easily assimilate and store 

information by being actively involved in 

learning activities. 
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VAK, OKULÖNCESİNDE NASIL UYGULANIR? 
 

Amossova Nadezda 

Anaokullarında VAK kavramı uygulaması, her bir çocuğa oyun 

etkinlikleri uyarlamak için konuları düzenlemek pedagoglar için yeni 

bir zorluktur. Görsel materyaller, işitsel yardım ve özellikle dokunsal 

öğrenme için fikirler ister. Paasuke Anaokulunda(Estonya) düzenlenmiş 

bir oyun etkinliği sunuluyor: 

 

ÖĞRENME ETKİNLİĞİ : 

Sınıf: Lepatriinu 

Çocukların yaşı: 5-7 yaş 

Öğretmen: Erika Kärner 

 

KONU : 

GECE VE GÜNDÜZ 

Amaçlar 

 Çocuk gece gündüzün  neden değiştiğinin farkındadır. 

Çocuk, Dünya, Güneş ve Ay’ın gezegen olduklarını ve uzay boşluğunda 

yer aldıklarını bilir. 

 Çocuk materyal yardımıyla bir daire çizebilir. 

Kısa Özet:  
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Resimlerle ve kitaplarla çalışma: Gezegenler, Dünya’nın yörüngesi, 

uzay boşluğu. Konu üzerine sohbet. Bir maket üzerinde Dünya’nın 

yörüngesini gözlemleme, Güneş’in etkisi. Oyun oynama, resim ve elişi 

yapma. 

Kaynaklar 

Resimler, bir el feneri, bir uzay maketi, renkli kalemler, makas, 

yapıştırıcı,pergel, boya kalemleri, sarı kağıt. 

Sonuçlar  

Çocuklar etkinlikten gerçekten zevk aldılar. Dünya üzerinde sabah, 

gündüz, akşa ve gecenin nasıl meydana geldiğini öğrendiler. Kendi gece 

ve gündüz resimlerini yapmakta çok ilgiliydiler. Anaokulunda 

öğrendikleri bilgiyi ebeveynleriyle evde tartıştılar ve onlara resimlerini 

gösterdiler.Bu, onlara yeni bilgiyi sindirmelerinde yardımcı oldu. 

  

 

 

Etkinlik:  

Çocuklar gezegenin ve uzay 

boşluğunun resimlerine ve 

fotoğraflarına bakıyorlar. Evreni 

keşfediyorlar. 
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Etkinlik:  

Konu üzerine sohbet. ‘’neden 

güneş her zaman parlamıyor, 

insanlar ve hayvanlar gündüz ve 

gece ne yapıyorlar?’’  

Aktif  Oyun: Gündüz ve Gece 

 

 

 

Etkinlik:  

Çocuklar Dünya gezegenini 

boyarlar ve onu keserler. Boya 

kalemiyle beyaz kağıdı ikiye 

bölerler ve yarısnı mavi,diğer 

yarısını siyaha boyarlar. Kağıdın 

ortasına Dünya gezegenini 

yapıştırırlar.Pergel yardımıyla sarı 

kağıdın üzerine iki daire çizerler. 

Daireler Güneş ve Ay’ı temsil 

ederler.Daireleri keserler ve 

edindikleri bilgiye göre onları 

kağıdın üstüne yapıştırırlar.  
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6 YAŞ GRUBUNA VAK  UYARLAMASI 
Chirvase Daniela-Alina 

Nistor Luciana 

 

Oyun bu yaştaki ana etkinlik olmaya devam etmesine rağmen, 

okul öncesi çocuğu eğitim-öğretim görevleriyle oyunu  ilişkilendirmeye 

başlar.Sonuç olarak bilgi süreçlerinin karmaşasına ve derinleşmesine, 

çevreye karşı tutum değişikliğine ve son olarak çocuğun faaliyet 

biçimlerinin iyileştirilmesine yardımcı olacağız.İlişki çerçevesinin 

(nesnelerle, başkalarıyla, kendiyle) genişlemesi, çocuğun her seviyedeki 

ruhsal gelişiminin öncüllerinden biridir.Bu aşamadaki motor ve duyusal 

coşku doğal olarak dilin zenginleşmesi ve esnekliği, ve  düşünce 

gelişimiyle ilişkilendirilir. Bu da tutarlılık, açıklık, iletilebilirlik ve bir 

önceki aşamada onu frenleyen duygusal hakimiyetten uzaklaşmayı 

kazandırır. 

Okulöncesinin bilişsel olanaklarının olgunlaşması, uyarlanan 

kapasitelerin yoğunlaştırılması ve artırılması, kişilerarası ilişkisel planın 

düzenlenmesi; okul öncesi 6/7 yaş grubundaki çocuğu, gelişiminin yeni 

bir aşamasına, yani eğitim aşamasına getirir.Şimdilerde, sistematik 

öğrenme faaliyetleri gittikçe daha da sıklıkla  görülüyor. Eğitim 

programı daha yoğundur, daha zorunlu faaliyetler vardır ve 

gereksinimler daha çok desteklenir, böylece çocuk  kendisini bekleyen 
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yeni sorumluluklara hazır hale gelir.Bu şartlar altında, çeşitli zihinsel 

yetenekleri önemli değişiklikler geçirir.Örneğin, uzun zamandır gözlem 

haline getirilmiş algılama, bir yetenek haline dönüşür; dil, mantıksal 

aşamalardakinden daha tutarlı bir yapıya kavuşur; belirli gerçeklerin 

sistematize edilmesi ve gözlemlenmesi yoluyla yönlendirilir; istemli 

dikkat, süreyi uzatır. Yaşça büyük anaokulu öğrencisi daha fazla güç ve 

çevikliğe sahiptir. Kolay adapte olur ve hızlı bir şekilde bağlanır.Bu 

dönemde niceliksel hassasiyet iki kat daha iyi olur.Şimdiye kadar bu, 

keşfetmek için kullanıldıysa, ruhsal gelişimin yeni aşamasında, özellikle 

anlamlarını belirlemek  için kullanılacaktır. Görsel ve kinestetik 

duyarlılık arasındaki ilişki, daha önceki aşamalardan farklı olarak, bu 

yaşta oldukça iyi koordine edilmiş olup, daha önce görsel olarak 

algılanan nesneleri dokunarak tanımaktadır. 

Bu yaşta, gösterimler sezgisel, durumsal, objelerin ve olguların 

somut özellikleriyle yüklüdürler.Şematik ve genelleşmiş karakteri 6/7 

yılda oluşur. Çocuğun psişik hayatındaki rolü son derece önemlidir. 

Çocuğa yokluğunda nesneleri tanıma fırsatı tanıyan ve geçmiş 

tecrübelerini güncelleyerek günümüzde hatta gelecekte 

güncelleştirmeye olanak tanıyan ruhsal yaşamın alanını genişletiyor ve 

psikolojik yaşamın tutarlılığını artıyorlar. Bunlar, VAK'ın büyük 

anaokulu öğrencilerine başarılı bir şekilde ulaşılmasının bazı 

nedenleridir. Her çocuğun baskın olan öğrenme stiline dayanarak, 

eğitimci ya da hatta ebeveyn, psişik süreçlerin geliştirilmesine katkıda 

bulunan ilginç, yenilikçi faaliyetler yaratabilir ve uygulayabilir, bu da 
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her bireyin ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerilerin asimilasyonuna neden 

olabilir. 

Yağmur nereden gelir? Yapraklar neden dökülür? Tavuklar nasıl 

doğar? Tırtılın başına ne gelir? Yıldızlar gökyüzünde nasıl asılı 

dururlar? ve böyle devam eder. Çocuklar doğaya meraklıdırlar.Her tür 

şeyi bilmek isterler. Öğrenmek için bütün duyularını kullanırlar, ve bu 

deneyim eşssizdir.Küçük çocukların  araştırma şekli esasında gerşekten 

bilimsel bir etkinliktir. 

Sınıftaki bilimsel etkinliklerin çoğu, çocuk sorularından 

üretilmelidir. Akıllı bir öğretmen, çocukları dinleyen ve öncelikle 

sorularına cevap veren kişidir. Benzerlik, farklılık, neden ve sonuç 

aramaya yardım edilmelidir. Öğrenmek için tüm duyularını 

kullanmalılar ve ayrıca kazanmalılar, deneylere aktif olarak katılmalı, 

materyalleri manipüle etmeli, bir etkinlik üretmeye çalışmalı, ne 

olduğuyla ilgili konuşmalılar. Sınıfta, çocuğun herhangi bir "deney" için 

gerekli malzemeleri bulacağı bir bilim köşesi olması iyi bir fikirdir.Bu 

nedenle, çocuğun görsel, işitsel ve kinestetik temasa geçeceği çeşitli 

materyaller edinebilmeliyiz: sünger, bardak, ıslak gazete, pano, tartı, 

akvaryum, büyüteç, tepsi vb. Bir tohumun nasıl filizlendiğini ve  kökün 

nasıl büyüdüğünü görmek  çok ilginçtir. 

Altı yaş anaokulunun üç duyarlılığını kullanarak işitme, görme 

ve dokunmayla ilgili çok sayıda bilgiyi vurgulamak istedik. Çocukla  

çalışmak, hem öğretmen / ebeveyn için hem de çocuk için bir 

maceradır. Her birimiz için yol gösterici  ilke şu olmalı: "Çocuğu 
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bilgiye  hazırlamak için kaç yolu bulabilirim, görelim." Pratikte, bu 

prensibi takip etme sınırı sadece hayal gücünün sınırları ile gösterilir. 

Bu nedenle, her çocuğun doğuştan gelen  potansiyelini harekete 

geçirmek, geliştirmek biz yetişkinlere kalmıştır. 

                VAK'ın okul öncesi eğitimde 6 yaşındaki uygulamaları ile 

ilgili olarak, onları yeni öğrenme durumlarına dönüştürürken,bilişsel ve 

duyusal gelişimin önceki aşamalardaki yetersizliğinden kaynaklanan 

zorlukların ortadan kalkabileceğini, çocuğun herşeyden yeni hoşnut 

olduğunu, başarılı olabileceğini söyleyebiliriz.  
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HAYDİ YAPALIM! 

EV ORTAMINDA UYGULAMALI STEM ÖĞRENME 

ETKİNLİKLERİ SETİ 
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YAŞ GRUBU: 3 – 5 YAŞ  ÇİY VE NEFES ALAN 
BİTKİ 

GÖREV AMAÇ KAYNAKLAR 

Terleme, sadece açık 
havada, ağaç dalına plastik 
torba koyarak  
gerçekleştirilebilir.Torba, ip 
ile bağlanmış ve 15-20 
dakika bırakılmıştır. 
 

Her bitkinin canlı 
nesne olduğu ve 
oksijen ürettiği 
sonucuna varmak. 

Plastik torba 
İp 
Kronometre 
 

 

ADIM ADIM 

HAYDİ YAPALIM! BAZI 
HATIRLATMALAR 

BİLİNMESİ 
GEREKENLER 

 

 
 

 
Lastik torbayı alın ve 
dışardaki ağaç dalına 

koyun 

 
Bitki, insanın günlük 

hayatında gerekli 
olan oksijeni elde 

etmeye imkan verir. 

 

 
 

 
Plastik torbayı ip ile 
sabitleyin. Bitkinin 

canlı olup olmadığını 
ve nasıl 

gözlemlenebildiğini 
tartışın (büyüme, 
renk değişikliği, 

sulama). 
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Plastik torbanın çiğle 
kaplı olup olmadığını 

kontrol edin ve 
çocuktan bunun 
sebeplerinin ne 

olabileceğini 
söylemesini isteyin. 

 

  
Plastik torbayı alın ve 

çevredeki ağaçları 
korumak için neler 

yapılması gerektiğini 
tartışın. 

Çocuğun ormanda 
bulunup 

bulunmadığını ve 
ormanlarla ilgili 

gözlemlerini tartışın. 
 

 
Ormanlar çok değerli 
ağaçlara/kerestelere 
sahip oldukları için 
çok sık kesilirler ve 
tarım için  araziyi 

kullanmada 
gerekliliktir. 

Bu nedenle, dünyanın 
her yerinde iklim ve 

hava üzerinde 
doğrudan etkisi 

vardır. 
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YAŞ GRUBU: 3 – 5 YAŞ  ÇÜRÜME 

GÖREV AMAÇ KAYNAKLAR 

Çürüme, güneşli 
havalarda veya 
nesneye elektrikli ışığın 
yakınlaştırılmasıyla 
yapılabilir. Nesneler 
tabağa konur ve bir 
haftalığına çürüme 
süreci için bırakılır 
 
 

To find out that every 
alive object has it’s 
cycle of life and the 
producēt can be used 
in different stages of 
this cycle. 
Canlı olan her nesnenin 
yaşam döngüsüne sahip 
olduğunu ve ürünün bu 
döngünün farklı 
evrelerinde 
kullanılabileceğini 
bulmak. 

3 cam tabak 
Elma kabuğu 
Muz kabuğu 
Patates soyucu 
Bıçak  
 

 

ADIM ADIM 

HAYDİ YAPALIM! BAZI HATIRLATMALAR BİLİNMESİ 
GEREKENLER 

 
 

 
 

 
Önce güvenlik- 

Safety first – güvensiz 
hareketlerden 
kaçınmak için 

çocuklarınızın yaşına 
uygun araçlar verme 

 

 
Her ürün kendi yaşam 
döngüsüne sahiptir ve  

ve nesnelerle yapılan 
eylemler, ölümlülüğün  

tartışılması için de 
kullanılabilir - çoğu 

zaman bu yaşta eğilim 
vardır 
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Muzu soyalım 
Çocukla muzun 
özelliklerinin ne 

olduğunu tartışın(rengi, 
yumuşak kabuğu, tadı) 

Tabaktaki kabuğu 
güneşe koyun. 

 

 

 

 

Patatesi soyalım. 
Muzla 

karşılaştırıldığında 
farkların neler 

olduğunu çocukla 
tartışın(kalın kabuğu, 

rengi, soymasının 
zorluğu).Tabaktaki 
kabukları güneşe 

koyun.  
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

Muz kabuğuna ne 
olduğunu tartışın.  

 

 
Dış ortamın ve kapalı 

ortamın farklı 
oksidasyon ve çürüme 

sürecine neden 
olabileceğini tartışmak 

da mümkündür. 
Ayrıca nem, sonuçları 

önemli ölçüde 
değiştirebilir. 
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Elma kabuğunu 
soyalım. 
Çocukla en kolay 
soyulan ürün olduğunu 
tartışın. 
Ayrıca elmanın 
özelliklerini ve rengini 
de tartışın. 
Tabaktaki kabuğu 
güneşe bırakın. 

 

 

 

 
 

Bir gün ve bir hafta 
sonra sonucu 
gözlemleyin. 

Çocuğunuzdan ne 
olduğunu açıklamasını 

isteyin. 
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YAŞ GRUBU: 3-5 YAŞ  ÜRETİM SÜRECİNİ 
OLUŞTURMAK 

GÖREV AMAÇ KAYNAKLAR 

Üretim süreci 
eğitiminde çocuk 
zamana ve zaman 
içindeki eylemlere 
ilişkin ilk izlenimleri 
kazanır. Eğitimde 
kullanılan LEGO 
blokları hayal gücü 
becerilerine ve 
eylemlerin 
tekrarlanmasına etki  
eder. 
 

Sürecin 
organizasyonunun ve 
planlamasının, görevin 
yapılabileceği zamanı 
etkilediğini belirlemek 

LEGO blokları 
Saat 

 

ADIM ADIM 

HAYDİ YAPALIM! BAZI 
HATIRLATMALAR 

BİLİNMESİ 
GEREKENLER 

 Çocuğunbloklarla 
hangi figürleri 
oluşturabileceklerini 
tartışın. Çocuğun 5 
bloktan bir figür inşa 
etmesini isteyin. 
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Bloklardan aynı 
figürü yeniden inşa 
etmek için çocukla 
deneyin ve önceki 
figürden farklı olup 
olmadığını tartışın. 

 

 

 
 
 

 
Saati çocuğa gösterin 
ve saati ayarlamasını 

isteyin. Zaman 
ayarlamanın ne kadar 
süreceğini deneyin - 

1 dakika. 
 

  
Erken yaşta saatin 

tam işlevlerini 
bilmek gerekli 
değildir, ancak 

zamanın kısa veya 
uzun olup olmadığını 
belirlemenize imkan 

verir. 

 

 
 

 
Bir dakika içinde 

örnek olarak şekiller 
üretmeye çalışın. Kaç 

tane figürün 
yapıldığını tartışın. 
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Bir kez daha deneyin 

ve çocuğun önceki 
deneyimlerinkinden 

daha fazla şekil 
oluşturup 

oluşturmadığını 
tartışın. 

 

 
 

  
Tekrarlanan 

eylemlerin, daha 
hızlı çalışmak için 

beceri kazanmamızı 
sağladığını ve bunun 

üretimde temel 
yetkinlik olduğunu 

tartışın. 
Çocuğun gerçek 
yaşam üretim 

süreçlerinin (tarım, 
istihdam faktörleri) 

farkına varıp 
varamadığını tartışın 
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YAŞ GRUBU: 3-5 YAŞ  BUGS 

GÖREV AMAÇ KAYNAKLAR 

Böceklerin  çevreye 
zararlı olup olmadığını 
değerlendirmek için 
ağaç koşullarının 
gözlemlenmesi ve 
değerlendirilmesi. 

Farklı bitkileri 
gözlemlemek ve 
böceklerden 
kaynaklanan hasar 
olup olmadığını 
belirlemek. 

Bitki 
Böcekler 
Büyüteç  
 

 

ADIM ADIM 

HAYDİ YAPALIM! BAZI 
HATIRLATMALAR 

BİLİNMESİ 
GEREKENLER 

 

 
 
 

 
Durumlarını 

gözlemlemek için - 
biri sağlıklı, biri hasarlı 

- iki yaprak kullanın. 

 

 

 
 

 
Farklılıkların neler 

olduğunu ve 
böceklerin yaprakları 

nasıl etkilediğini 
tartışın. Büyüteç 

kullanın. 

 
Sıcak hava, böceklerin 

çevredeki nüfusunu 
arttırır.Beklenen 

hasada zarar verebilir. 
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Bahçedeki ağaçları ve 
çalıları gözlemleyin. 

Onlarda böcek ve 
karınca olup 

olmadığını tartışın. 
Mümkünse böcekler 

arasındaki farklılıkları 
tartışın. 

 

 

 
 

 
Hangi ağaçların 

böcekler tarafından 
daha fazla zarar 

gördüğünü nedenini 
tartışın.  Çocuklarla 

birlikte, görülen 
böcekleri veya 

haşereleri çizmek için 
uğraşın. 
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YAŞ GRUBU: 3-5 YAŞ  RÜZGAR TÜRBİNLERİ 

GÖREV AMAÇ KAYNAKLAR 

Yeni yapılar ve bu 
yapılara farklı güç 
etkisini keşfetmek  
sonuçların bulunmasını 
sağlar. 

Hangi özelliklerin 
rüzgar türbininin hızını 
etkilediğini 
gözlemlemek ve 
hangisinin en etkinliği 
sağladığını incelemek. 

3 yaprak kağıt(A4) 
3 tane silgili kurşun 
kalem 
3 ataç 
Makas  
Kurşun kalem 
Yapıştırıcı 
Vantilatör  
Takoz 
 

                                                        ADIM ADIM 

HAYDİ YAPALIM! BAZI 
HATIRLATMALAR 

BİLİNMESİ 
GEREKENLER 

 
 

 
 

Çocuk, rüzgar 
değirmeni veya 
türbini oluşturmak 
için kağıt yaprakları 
kullanır. 

Çocuğun kendi 
tasarladığı türbinleri 

süslemesine veya 
yaratmasına izin 

verin. 

 

 

 

Kanatlar hazır 
olduğunda, çocuk 
kurşun kaleme 
yarattığı kanatları 
ekşer.Ataçları  
kullanarak kanatların 
hareket etmesine 
izin verir. 
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Çocuk gözlem için iki 

tane daha rüzgar 
türbini yapar. 

Çocuğun doğada 
rüzgar türbini görüp 
görmediğini tartışın. 

 
Rüzgar türbinleri 

çoğunlukla alternatif 
enerji destek 

ekipmanı olarak 
kullanılır 

Bu enerjinin toplum 
için güvenli olması 

önemlidir. 
 

Çoğunlukla açık 
denizlere veya 

okyanuslara yakın 
bulunan ülkelerde 

kullanılan bu 
türbinler, hala her 

çevrede çok etkilidir-
tek gereken, 

rüzgardır. 

 
 
 

 

Hangi tür rüzgar 
türbininin en hızlı 
hareket ettiğini 

keşfetmek için dış 
mekan veya fan 

kullanın. Türbinler 
arasındaki bu 

farklılıkları 
etkileyebilecek 

temel özelliklerin 
neler olduğunu 

tartışın  

 

 



52 | P a g e  
 

 

YAŞ GRUBU: 3-5 YAŞ  BİNALAR VE 
FIRTINALAR 

GÖREV AMAÇ KAYNAKLAR 

Farklı güçlerin yapıları ve 
sağlamlığı  
Yapılara vesağlamlığa 
farklı güç etkilerinin 
gözlemlenmesi. 
Daha sağlam yapıları 
keşfetmek. 

2 bina türünü test 
etmek ve hangi 
binaların daha güçlü 
olduğunu ve hangi 
özelliklerin bunu  
etkilediğini 
gözlemlemek. 

2 yaprak karton 
Kutu 
Makas 
Sıcak tutkal 
Çift taraflı takoz 
Kurşun kalem 
Tutkal tabancası 
Vantilatör veya süzgeç 

 

ADIM ADIM 

HAYDİ YAPALIM! BAZI 
HATIRLATMALAR 

BİLİNMESİ 
GEREKENLER 

 

 
 

Çocukla kağıttan 
örnek binalar 
yapın. 

Sertleştirilmiş 
kâğıt, çubuklar 

veya samanlar ve 
takozu kullanın. 

 

 

 Üfleyerek 
binaların 
üflenerek 
sağlamlığını 
deneyin. 
Bölgenizdeki 
rüzgarın ne 
sıklıkta olduğunu 
ve binalarda ne 

Rüzgar yaygın 
olarak  
İskandinavya'da ve 
Kuzey Avrupa'da 
alternatif enerji 
kaynağı olarak 
kullanılmaktadır. 
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gibi etkiler 
bıraktığını tartışın. 

 

 

İnşa edilen binayı 
kutuya koyun. 
Süzgeci alın ve 
üstüne su dökün. 
Hangi binanın daha 
sağlam olduğunu 
gözlemleyin. 

 
 
 

 

 
 

 

 
Binaların daha 

sağlam olması için 
hangi özelliklere 

sahip olması 
gerektiğini tartışın.  

Hangi hasarın 
fırtınaya neden 

olabileceğini tartışın 
ve daha önceden 
çocuğun fırtına 
gözlemlemesini 

sağlayın. 
 
 

 
  
Her yıl dünyanın dört 

bir yanındaki 
fırtınalar daha zararlı 
hale geliyor. Binaları 

da etkiliyor, bu 
nedenle genellikle 
binaları ısıtmak ve 
güçlendirmek için 
daha fazla dikkat 

ediliyor. 
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YAŞ GRUBU: 3-5 YAŞ  KAR OLUŞTURMAK 

GÖREV AMAÇ KAYNAKLAR 

Malzemelere nemin, sıvı 
etkisinin gözlemlenmesi 
ve malzemelerin  
çevresel hava 
koşullarıyla 
ilişkilendirilmesi. 

Karın hangi özelliklere 
sahip olduğunu ve 
çevrede karın azalma 
sürecini tartışmak 
 

Kase  
Polimer (bebek bezi iç 
malzemesi) 
Ölçüm kabı 
Su  

 

ADIM ADIM 

HAYDİ YAPALIM! BAZI 
HATIRLATMALAR 

BİLİNMESİ 
GEREKENLER 

 

 
 

 
Polimerleri Kullanın 

 
Polimerler doğa için 

zararlıdır, 
 plastik ürünlerin 
kullanım süreci 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Çocukla polimeri 
koyun, materyali 
şekline ve rengine 
göre tanımlamasını 
isteyin. 

 
Kar,su ve su 

döngüsüyle ilgilidir. 
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Polimerlere su 

ekleyin. 
Maddenin farklı 
miktar ve nem 
oranlarını deneyin. 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
Kar ve kar tanelerinin 

farklı karakteristik 
özelliklerini 

çocuklarla tartışın. 

 
Ufalanan kardan kar 

topu yapılamaz. 

 Kışın boş zamanlarda 
yapılan faaliyetleri 
tartışın. Çocuğa kışın 
ağaçlar ve çimlerde 
neler olduğunu ve 
karın sürdürülebilir 
çevre sağlamak için 
neden büyük önem 
taşıdığını anlatın. 

 
 
 

 
Tarihsel olarak kar, 
her yıl daha azalır ve 
hava daha sıcak hale 
gelir. 
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YAŞ GRUBU: 3-5 YAŞ  SU 

GÖREV AMAÇ KAYNAKLAR 

Su ile temas eden bazı 
nesnelerin 
gözlemlenmesi ve 
nesnelerin yüzme 
gücü. 
 
 

Nesnelerin özelliklerini 
ve yüzme gücünü 
tartışmak. 

Portakallar 
Su kavanozu 
Kil  
 

 

ADIM ADIM 

HAYDİ YAPALIM! BAZI HATIRLATMALAR BİLİNMESİ GEREKENLER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ebeveyn materyalleri 
hazırlar (portakallar, su 

kabı, kil). 

 

 

 

 

 

 
Bir kase suyun içine 2 

portakalı yerleştirin(biri 
soyulmuş, diğeri 

soyulmamış) 
 

Benzer olmalarına 
rağmen etki farklıdır. 
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Kabuklu portakalın 
yüzdüğü, kabuksuz 

olanın battığı fark edilir 

 
Portakal kabuğunun 

havayla dolu delikleri 
vardır,  

hava hafiftir ve portakalı 
suyun yüzeyine yükseltir. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Çocuğu, ebeveynle 

birlikte, kil parçasından 
şekiller yapar- top (küre) 

ve başka bir parçadan 
bir bot yapar. 

 
 

Aynı materyal, fakat 
farklı etkileriyle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kalıbı çıkarılan nesneler 

su kasesinin içine 
yerleştirilir(bot yüzer, 

top batar) 

 
Bot yüzer, çünkü hava 
içerir (hava yüklüdür), 

hava sudan daha 
hafiftirve botu yüzeyde 

tutar. 
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YAŞ GRUBU:3-5 YAŞ  SIVILAR 

GÖREV AMAÇ KAYNAKLAR 

Su ve diğer sıvıların 
kombinasyonunu 
yapmak. 

Karışımların nasıl 
yapılacağını ve 
özelliklerini tartışmak. 

Bardaklar 
Boya fırçası 
Suluboya  
Şeker 
Kum 
Su 
Ispirto 
Sıvı yağ 
 

 

ADIM ADIM 

HAYDİ YAPALIM! BAZI HATIRLATMALAR BİLİNMESİ GEREKENLER 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Çocuk bir su kabında 

fırçayı ıslatır, ve sonra 
onu suluboya sokar ve 

bir bardak suya geri 
sokar. 

 
Suluboya ile karıştırılan 

su 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bir çay kaşığı şeker, 

sırasıyla kum, iki 
bardak suya konur. Her 
iki bardağı da karıştırın. 

 

 
Şeker su ile karışır, 
ancak kum su ile 

karışmaz. 
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İspirtoyu, sırasıyla yağı 
iki bardak suya dökün. 

İki bardağı da 
karıştırın. 

 
Bazı kütleler su ile 

karışır, diğerleri 
karışmaz. 
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YAŞ GRUBU: 3-5 YAŞ  GÖZ YANILMALARI 

GÖREV AMAÇ KAYNAKLAR 

Görüntü algısının yanlış 
olabileceğini gösteren 
deneyler yapın. 
 
 
 

Göz yanılmasının 
insan beynine etkisi . 

Bir bardak su 
Pipet  
Saydam su kasesi 
Keçeli kalem 

 

ADIM ADIM 

HAYDİ YAPALIM! BAZI HATIRLATMALAR BİLİNMESİ GEREKENLER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir bardağa yaklaşık 3/4 
oranında su dökün, 

bardağın içine bir pipeti 
dik olarak yerleştirin, ve 
pipetin bardağın  içinde 

nasıl göründüğünü 
görün. 

 
Beyin gerçek görüntüyü 

görür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pipeti yaslayalım ve 

şimdi pipetin kırılmış 
gibi göründüğü 
farkedilecektir. 

Saman camda kalacak 
ve saman artık kırılmış 

gibi görünüyor. 

 
Su ve hava arasındaki 

arayüzdeki ışığın 
yansıması nedeniyle 

pipet kırılmış gibi 
görünüyor. 

 

 

 

 

 

 
Ebeveyn,bir kasenin 

altına 1’den 5’e kadar 
rakamları yazar. 

 
Çocuk cam kasenin altına 
yazılan rakamları görür. 
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Çocuk kaseden uzaklaşır 

(yazılı rakamları artık 
göremez), ebeveyn 

kasenin içine su döker, 
rakamlar görülebilirdir 
ve yüzer gibi görünür. 

 
 

 
Kaseye su eklendiğinde 

ışık döndü - yazı ile 
yukarı doğru dağılmış ışık 
ışını yönünü değiştirerek 

göze ulaştı (ışığın 
yansıması) 
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YAŞ GRUBU: 3-5 YAŞ  BULUTLAR VE YAĞMUR 

GÖREV AMAÇ KAYNAKLAR 

Bir bardağa dörtte 
üçünü su ile doldurun 
ve bulut oluşturmak 
için tıraş köpüğü 
ekleyin. Ardından, bir 
boyama fırçası 
yardımıyla çocuk mavi 
suluboya damlalarını 
bardağın üzerinden 
serper. "Yağmur" 
damlalarının, 
yeryüzündeki yağmur 
gibi bardağın dibine 
düştüğü farkedilir. 
 
 
 
 

Yağmur olgusunu 
gözlemlemek. 

Bir bardak su 
Mavi suluboya 
Traş köpüğü 
Boya fırçası 
 
 

                                                              ADIM ADIM 

HAYDİ YAPALIM! BAZI HATIRLATMALAR BİLİNMESİ GEREKENLER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ebeveyn bir bardağın 

dörtte üçünü su ile 
doldurur ve bulut 

oluşturmak için traş 
köpüğünü ekler. 

 
 

 
Bulutlar beyazdır ve 

kabarıktır. 
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Çocuk, fırça ile, mavi 
suluboyayı  bardağın 

üzerine serper. 

 
Su mavi gibi görünür. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ‘’Yağmur’’ damlaları, 
Yeryüzüne yağmurun 
düşmesi gibi bardağın 

dibine düşer. 

 
Doğada yağmurun 

önemi. 
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YAŞ GRUBU: 3-5 YAŞ  RENKLER 

GÖREV AMAÇ KAYNAKLAR 

Bir sepet hazırlayın: 
farklı boyutlarda 
(büyük, orta ve küçük) 
elmalar çizilmiş olan 
karton levhalar, 
makas, yapıştırıcı ve 
renkli kağıt yaprakları 
hazırlayın.Ebeveyn, 
çocukla birlikte  
elmaları keser ve daha 
sonra büyüklük ve 
renklerine göre 
sınıflandırır. Çocuk 
ebeveyni yardımıyla, 
elmaları artan 
düzende (küçükten 
büyüğe) bir A4 kağıt 
kağıdına yapıştırır ve 
sonra da azalan 
düzende  (büyükten 
küçüğe) rengine göre 
yapıştırır. 
 
 
 
 
 

Nesnelerin 
tanımlaması, ve boyutu 
ve rengine göre 
sıralanması. 

Farklı renklerde yaprak 
kağıtlar 
Makas 
Yapıştırıcı 
Sepetler 
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ADIM ADIM 

 

HAYDİ YAPALIM! BAZI HATIRLATMALAR BİLİNMESİ GEREKENLER 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Çocuk, üzerine farklı 
boyutlarda (büyük, 
orta ve küçük) 
elmaların çizildiği 
renkli kağıtlar , makas 
ve tutkalın olduğu bir 
sepet alır. 

 
 

 
Çalışacağı materyallerin 

önsezisi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ebeveyn çocukla 
beraber elmaları 

keser. 

 
Kinestetik beceriler 

(parmaklarıyla çalışması 
gerekiyor). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elmalar renge göre 

sınıflandırılır. 

 
Renk tanıma. 
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Elmalar boyuta göre 

sıralanır. 

 
Boyutların tanınması 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Çocuk ebeveyninin 
yardımıyla elmaları 
renklerine göre A4 
kağıdının üzerine 

yapıştırır: 
***artarak(küçükten 

büyüğe); 
azalarak(büyükten 

küçüğe) 
 

 
Mantıksal bağlantılar 

yapılır – nesneler farklı 
olabilir. 
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YAŞ GRUBU: 3-5 YAŞ  VOLKANLAR 

GÖREV AMAÇ KAYNAKLAR 

Ebeveyn şeffaf bir 
kase, kil, kırmızı gıda 
boyası, kabartma tozu 
ve sirke hazırlar. 
Ebeveynin 
gözetiminde çocuk 
kasenin içine bir kaşık 
dolusu kabartma tozu 
ve birkaç damla gıda 
boyası koyar, sonra 
volkana benzeyecek 
şekilde kasenin içinde 
kili şekillendirir. 
Sonunda volkan lavına 
benzer köpük yapmak 
için az miktarda sirke 
döker. 

Volkanik bir "patlama" 
yapmak. 

Şeffaf kase 
Kil 
Gıda boyası 
Kabartma boyası 
Sirke  
 
 

 

ADIM ADIM 

HAYDİ YAPALIM! BAZI 
HATIRLATMALAR 

BİLİNMESİ GEREKENLER 

 
 
 
 
 
 
 
 

Çocuk, volkana 
benzeyecek şekilde 
kasenin içinde kili 

şekillendirir. Ebeveyn 
malzemeleri hazırlar. 

Doğada, materyaller 
farklıdır. 
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Ebeveynin 
gözetiminde çocuk 

kasenin içine bir kaşık 
dolusu kabartma tozu 
ve birkaç damla gıda 

boyası koyar 

Kabartma tozu çözünür. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Volkan gözlemlenir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Volkan lavına benzer 
köpük yapmak için az 
miktarda sirke döker. 

 
Volkanik patlama olayını 

görebiliriz. 
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YAŞ GRUBU: 3-5 YAŞ  SU GÖZLEMİ 

GÖREV AMAÇ KAYNAKLAR 

Çeşitli evrelerde 
suyun gözlenmesi - 
katı ve sıvı. 

Donduğu zaman suyun 
özelliklerini ve 
değişimlerini tartışmak 

Şişeler 
Buz kalıpları 
Su 
Buzdolabı 
Su kasesi 
 

 

ADIM ADIM 

HAYDİ YAPALIM! BAZI HATIRLATMALAR BİLİNMESİ 
GEREKENLER 

 

 
 

 
. 

Şişeyi ve buz kalıplarını 
suyla doldurun. 

 
Su, içinde bulunduğu 
kasenin şeklini alır. 

 
 
 

 
Bu kaplar 

dondurucuya 
yerleştirirlir 

 
Su, katı şekil alır. 
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Ebeveyn, içine buz 
koyacağı su kasesi 

hazırlar. 

Buz, eriyene kadar 
yüzer. 

 

 
 

 
Çocuk, su şişesini 

dondurucudan çıkarır 
ve şişeye ne olduğunu 

not alır. 

 
Çocuk, su şişesinin 

büyüdüğünü 
gözlemler. 

 

 
 

 
Suyun değişimleri (sıvı 

ve katı) tartışılır. 

 
Buz eridiğinde tekrar 

sıvı olur. 
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YAŞ GRUBU 3-5 YAŞ  IŞIĞIN KIRILMASI 

GÖREV AMAÇ KAYNAKLAR 

Işık ışınları saydam bir 
ortamdan başka bir 
ortama geçerken 
doğrultu değiştirmesi 
gerekmektedir.Bu yüzden 
kırılma olayı meydana 
gelir. 

Işık ışınlarının farklı 
saydam ortamlardan 
geçerken izlediği yolu 
gözlemleyebilme. 

Şeffaf kavanoz 
Su 
Sopa (kalem) 

 

ADIM ADIM 

HAYDİ YAPALIM! BAZI 
YORUMLAR/DÜŞÜNCEL
ER 

BİLİNMESİ 
GEREKENLER 

Kavanozun içerisi su ile 
doldurulur 

 
 

 
Su kullanılmasındaki 
amaç nesneleri daha 

net 
gözlemleyebilmektir. 

 

  

 
Kavanozun arkasından 
sopa incelenir ve nasıl 

göründüğü gözlemlenir. 

 
Kavanozun arkasından 

nesnenin görüntüsü 
değişikliğe uğramaz. 
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Sopa su dolu kavanozun 
içerisine batırılır ve 

gözlemlenir. 

Su içerisine bir cisim 
koyulduğunda  onu 

daha yakın ve boyunu 
daha kısa görürüz. 

 

 
 

 
Su içerisindeki sopa 

kırılmış olarak 
gözlemlenir. sudan 

gözümüze gelen ışık, 
tahta çubuğu kırık gibi 
gösteriyordu. Aslında 

kırılan ışığın kendisidir. 
Sudan  havaya geçerken 

ışık yön değiştirir  

 
Işığın yoğunluğunun 

farklı ortamlarda geçiş 

yaparken doğrultu 

değiştirmesine kırılma 

denilir.  
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YAŞ GRUBU 3-5 YAŞ  SOĞUYAN HAVA NASIL 
BÜZÜLÜR? 

GÖREV AMAÇ KAYNAKLAR 

Soğuk ve sıcak nesne 
etkileşiminin 
gözlenmesi ve 
soğutma ısısının 
bulunması. 

Soğuyan havanın 
büzüldüğünü 
gözlemleyebilme. 

Naylon torba 
Buz kalıpları 
Boş plastik şişe 

LET’S DO! SOME REMARKS NECESSARY TO 
KNOW 

 

 
 

 
Dondurucudan 

çıkartılan buz kalıpları 
naylon torbanın içine 

koyulur.Sert bir 
madde ile vurularak 

kırılır ve ufaltılır. 

 

 

 
 
 

 
Ufaltılan buz parçaları 

boş bir plastik şişe 
içine koyulur. 

Buz parçalarının 
görevi büzüşmeyi 
gözlemlemektir. 

 

 

 
Plastik şişeye koyulan 
buz parçaları sallanır. 

 
Şişe içinde 

oluşturulan soğuk 
hava dalgasının 

yayılması beklenir. 
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Sallanan şişe masa 
üzerine koyulur ve 

beklenir. 

 
Şişe içinde 

oluşturulan soğuk 
hava dalgasının 

yayılması beklenir. 

 

 
 

 
Kısa bir süre sonra 

şişenin içindeki hava 
soğumanın etkisiyle 
büzüşür ve küçülür. 

 
Şişe kenarlardan 

içeriye doğru çökme 
sağlanmış olur. 
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YAŞ GRUBU 3-5 YAŞ  ELEKTRİKLENME(CİSİMLERİN 

ELEKTRİKLENMESİ) 

GÖREV AMAÇ KAYNAKLAR 

Elektriklenme 
sürecinin incelenmesi 

Elektriklenme nasıl 

oluşur? deneyerek 

gözlemleme yapma. 

Plastik Çubuk                  

Yünlü Kumaş veya yün ip    

Kağıt Parçaları 

 

ADIM ADIM 

HAYDİ YAPALIM! BAZI 

YORUMLAR/DÜŞÜNCELER 
BİLİNMESİ 

GEREKENLER 

 

 
 

 
Kağıt parçaları ,yün ip 

ve pipet hazırlanır. 

 
Cisimler arasındaki 

itme ve çekme 
etkileşimleri 

elektriklenme denilen 
olay ile ilgilidir. 
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Kağıt parçaları masanın 
üstüne  dağınık bir 

şekilde bırakılır. 

AYNI CİNS yüklerle 
yüklü cisimler 
birbirlerini iter. Zıt 
yüklü cisimler ise 
birbirini çeker. 

 

 

 
Plastik çubuk kağıt 

parçalarına 
dokundurulur. 

 
Aynı tür elektrik 

yükleri birbirini iter. 

 

 
 

 
Ardından plastik çubuk 

yünlü ipe sürülür. 

 
Cisimlerin sürtünme 

yoluyla elektrik 

yüklenmesi yünlü 

kumaşa sürtülmüş, 

EBONİT(plâstik) 

çubuğun kazandığı 

yük negatif(–) ] 
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Pipet sonrada tekrar 
kağıtlara dokundurulur 
ve aradaki fark anlanır. 

 
Farklı tür elektrik 
yükleri birbirlerini 

çeker.Yani cisimler 
arasındaki yük 
miktarı arttıkça  
elektriksel kuvvet de 
büyür,aralarındaki 
uzaklık arttıkça 
elektriksel kuvvet de 

küçülür. 

 

 

YAŞ GRUBU 3-5 YAŞ  PARMAK İZİ 

GÖREV AMAÇ KAYNAKLAR 

Biyolojik parmak 
izlerini gözlemlemek. 

Parmak İzi Deneyi 
 (Parmak İzlerimizin 
Farkını Görelim) 
 

Büyüteç, ıstampa, 
mürekkep, beyaz kağıt 
 

 

ADIM ADIM 

HAYDİ YAPALIM! BAZI 
YORUMLAR/DÜŞÜNCELER 

BİLİNMESİ 
GEREKENLER 

 

 
 

 
Neler gerekli?: Büyüteç, ıstampa, 

mürekkep, beyaz kağıt 
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Istampaya bir miktar 

mürekkep dökelim. 
 

Istampanın ıslak 
olmasına dikkat edelim. 

 

 

 
 
 
Baş parmağımızı 
ıstampaya iyice 
bastıralım 
Sonra beyaz kağıda 
parmağımızı sağa sola 
çevirmeden iyice 
bastıralım. 
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Sonra annemizin  
parmak izini çıkaralım 

 
. 

 
 

 Daha sonra babamızın 

parmak izini çıkaralım. 

 

 

 

Büyüteçle tüm 
parmak izlerini 
inceleyelim. 
 

Sonuç: Parmak 
izlerimiz anne ve 
babamızın parmak 
izlerine benzese de 
aslında pek çok 
farklılık olduğu 
görülür. 
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YAŞ GRUBU 3-5 YAŞ  NASIL NEFES 
ALIYORUM 

GÖREV AMAÇ KAYNAKLAR 

Solunum sürecini ve 
akciğerlerle olan ilişkisini 
belirlemek. 

Nefes alıp verirken 
akciğerlerimizde 
meydana gelen 
değişiklikleri 
gözlemlemek. 

15-20 cm  
uzunluğunda kalın 
ve ince iki adet boru 
ya da pipet, 
2 adet balon 
 

 

ADIM ADIM 

HAYDİ YAPALIM! BAZI 
YORUMLAR/DÜŞÜNCELER 

BİLİNMESİ 
GEREKENLER 

 

 
 

 
Deney için gerekli 

malzemeleri masanın 
üzerine yerleştirelim. 

 
. 
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15-20 cm uzunluğunda  2 
adet ince  
boruyu  2  2 adet kalın 
borunun içinden 
geçirelim.İnce boruların 
ucuna 2 adet  
balonu geçirelim ve sıkıca 
bağlayalım. 
 

İnce boruyu kalın 
boruya yerleştirip 
hava almadığını 
kontrol edlim. 

 

  

 

 

Güçlü bir nefes alarak 
balonları şişirelim. 

Balonların  
içine dolan  
şey ne  

olabilir? 
 

 
 
 

Balonları şişirmeyi 
bıraktığımızda  
Balonlarda ne gibi 
değişiklikler olduğunu 
Gözlemleyelim. 
Balonlar hangi 
organımıza benziyor? 
Konuşup,tartışalım 

Balonların böyle 
görünmesine ne 
sebep olmuş olabilir? 
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YAŞ GRUBU 3-5 YAŞ  KAĞIT NEDEN 
ISLANMIYOR? 

GÖREV AMAÇ KAYNAKLAR 

 
Nesnelerin suyla 
gözlemlenmesi 

Kağıdın ıslanmadığını 
gözlemleyebilme. 

Bardak 
Kağıt 
Su 
Bardaktan büyük kap 

                                                                                 

ADIM ADIM 

HAYDİ YAPALIM! BAZI 
YORUMLAR/DÜŞÜNCELER 

BİLİNMESİ 
GEREKENLER 

 

 
 

Kullanılacak malzemeler 
masa üzerinde incelenir. 

 
 

 

 
 

 
Kağıt bardağın içine 

koyulur. 
 

 
Kağıdın görevi 

bardağın içindeki 
havayı doldurmaktır. 

 

 

 
Kağıt dolu bardak su içine 

Batırılır 

 
Bardak dik konumda 
suya daldırıldığında 

hava bardaktan 
çıkamaz. 
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Bardak sudan çıkartılır ve 

ıslamadığı gözlemlenir. 

 
Bardak suya 

batırıldığında 
bardaktaki hava kağıt 

ve su arasında 
sıkışarak kağıdın 

ıslanmasını engeller. 
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EBEVEYNLERDEN GERİDÖNÜTLER 
 

        Öğretmenler bir öğrenme etkinliği özeti  hazırlamış ve sınıfta 

etkinlikler düzenlemiştir. Bundan sonra özetlerin kopyaları ebeveynlere 

teslim edildi; böylece evde çocuklarıyla etkinlikler düzenlediler. 

Öğrenme faaliyetlerinin yürütülmesi ebeveynler için gönüllük esasına 

göre olmuştur. Ebeveynlerden sonuçlarla ilgili geridönütler istendi. 

Ebeveynler tarafından yürütülen öğrenme faaliyetlerinin sonuçları 

aşağıda belirtilmiştir. 

         125 ebeveyn katıldı, ancak bunların sadece 46'sı evde aktiviteleri 

yapmak için istekli idi. 

           Ebeveynlerin çoğu etkinliklerden çok memnundu. Ebeveynler, 

çocukların çok aktif olduğunu ve bu aktivitelere istekli katılım 

gösterdiğini belirtti. Ailenin tüm üyeleri dahil edildi. Öncelikle görsel - 

resimlere bakmak, masal okumak, tematik çizgi film ya da televizyon 

programlarını izlemek- çalışıldı.Ebeveynler internet de kullandı. İşitsel 

görevler, sesleri dinlemek, kayıtlı masalları dinlemek, konuşmalar 

yapmaktı.Faaliyetlerin kinestetik kısmı sanat ve elişi yapmaktı. Konu 

yaratıcı bir şekilde ele alındı ve ilginçti. 
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Ebeveynlerin etkinliği gerçekleştirirken karşılaştıkları zorluklar: 

- Daha küçük çocuklar(1,5-3 yaş) yeterli dil becerilerine sahip 

değiller 

- Organizasyonla ilgili konular 

- Çocuklar ebeveynleri dikkate almadılar. 

Positive remarks by parents: Ebeveynlerin olumlu düşünceleri: 

- Etkinlik ilginçti 

- Çocuk, evde yapılan etkinliğe katıldığı için mutluydu. 

- Etkinliği yapmanın zorluğu yoktu 

- Etkinliğin hareketli bölümünü sevdiler 
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YAZARLAR 
 

Development Centre 4 Family, Riga'da Letonya merkezli 

deneysel anaokuludur ve öğrenme sürecinde çocuk bakımının ve çocuk 

ihtiyaçlarının entegrasyonu ile ilgili yenilikçi öğretim metodolojileri 

geliştirme konusunda uzmanlaşmıştır.Anaokul, müfredata STEM 

entegrasyonu ve pedagojik çalışma  için etkili araç geliştirme 

konularında uzmanlaşmıştır.Anaokulu, erken çocuk bakımı sisteminde 

çocuk entegrasyonunu iyileştirmek için daha önce sosyal eğitim 

programlarını başarılı bir şekilde  geliştirmiştir ve entegre etmiştir. 

Anaokulunda 1,5 ila 7 yaş arasında 3 grup vardır ve çocuklar beceri ve 

ihtiyaçlarına göre gruplara ayrılmıştır. 

Okul öncesi eğitim personeli yalnızca öğrenme etkinliklerini 

uygulamakla kalmıyor, aynı zamanda öğretim yöntemlerinin 

entegrasyonu alanındaki diğer okul öncesi uzmanlarına danışma ve 

öğrenme kursları da sunmaktadır.Anaokulu, uygun çocuk eğitimi süreci 

için uzun vadeli kalkınma programları oluşturmayı sağlayan 

Letonya'daki okulöncesi okullarla yakın işbirliği içerisindedir. 
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Liceul Pedagogic „Ioan Popescu” Romanya’nın Kuzeydoğu 

bölgesi, Vaslui idari bölgesinde Barlad şehrinde konuçlanmış 

Romanya’nın en eski pedagojik okuldur. Bölgedeki tek pedagojik 

lisedir, bu nedenle toplumdaki rolü çok önemlidir. 

Okulun toplamda 820 öğrencisi bulunmaktadır. Anaokulunda 

120, geri kalanı ise  (15-19 yaş), mesleki (pedagojik, sanatsal ve spor) 

ve teorik (filoloji) sınıflarında bulunmaktadır. Anaokulu, uygulama 

öğretmenlik uygulamasını desteklemek için tasarlanan bir uygulama 

anaokuludur. Anaokulunun faaliyetleri, 9. ve 10. pedagoji sınıfları ve 

ders dışı faaliyetler için eğitmen sınıfları tarafından gözlemlenir. 11. 

sınıfta anaokulu aktivitelerini öğrenmeye başlarlar. Pedagoji 

öğrencileri, eğitimci ve ilkokul öğretmeni olmak için okurlar, bu yüzden 

8 tecrübeli, iyi eğitilmiş anaokulu eğitmenlerinden öğrenmenin tadını 

çıkarırlar. 

Anaokulu'nun nitelikli ve deneyimli anaokulu öğretmenleri, okul 

öncesi eğitim kurumlarının ihtiyaçlarını karşılamak için müfredat 

programlarını özelliklerine uygun hale getirmek için sürekli olarak 

çeşitli etkinlikler yaparlar, yapabileceklerinin en iyisini.Bu eğitimciler, 

psikologlarımız ve okul danışmanlarımız tarafından, okul öncesi yaş 

grubundaki öğrencilerimizin ve öğrencilerin ihtiyaçlarına en iyi cevap 

verebilecek uzmanlık ve tecrübeleri , ve onlarla pratik yapan  

öğrencilerimize profesyonel rol model olmaları için seçildiler. 
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Yalova Hayme Hatun Anaokulu( eski adı Gaziosmanpaşa 

Anaokulu) 2005 yılında kuruldu.Okulda 12 sınıf, bir drama sınıfı, bir 

İngilizce sınıfı, bir Fen Laboratuvarı, nir Akıl Oyunları ve Satranç 

sınıfı, bir spor salonu, üç yemek odası, bir mutfak, bir depo, bir arşiv 

odası, bir Müdür odası, bir Müdür Yardımcısı odası, bir memur odası ve 

bir erken çocukluk bölümü(0-36 ay) mevcuttur. 500m2 lik bir bahçesi 

vardır. Bahçesinde sebze ve meyve yetiştirilebilir ve hayvan barınakları 

ve bir kum havuzuna sahiptir. 

12 öğretmeni, bir müdür, bir müdür yardımcısı, bir memur, 

çocukların öz bakımlarından sorumlu üç görevli, bir aşçı ve bir 

yardımcı aşçısı vardır. 

Okulda ikili eğitim(sabah-öğleden sonra) yapılır. Çalışan 

ebeveynler için çocuk klübü açılır. Eğitim saatleri 08.00-18.00 

arasındadır. 4 yaş grubu 70 çocuk, ve 5 yaş grubu 150 çocuk 

anaokulunda eğitim görmektedir. 

        Preschool Paasuk, Valga sınırında konuçlanmış bir Estonya 

anaokuludur. İki dilde eğitim veren programları olduğu için , derin dil 

öğreniminde uzmanlaşmıştır. Anaokulu, hem Estonya hem de  Rus dili 

öğrenen çocuklar için etkili öğrenme süreci sağlamak için araçlar 

geliştirmektedir.. 

Okul öncesi etkinliklerinde özel rol, ebeveynlerle işbirliği ve 

açık hava etkinlikleriyle hedeflenmektedir. 

 


