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Önems�yoruz Derneğ�
 

R�sk altındak� çocukların ve çevres�ndek� yet�şk�nler�n; sosyal,
kültürel ve ekonom�k alanda n�tel�kl� ve sürdürüleb�l�r
gel�ş�mler�n� sağlama, ps�ko-sosyal �y� oluş haller�n�

destekleme; bu alanlardak� �ht�yaçlarını tesp�t etme, bu
�ht�yaçlara yönel�k önley�c� çalışmalar tasarlama, eğ�t�m ve

b�l�nçlend�rme faal�yetler� düzenleme, b�l�msel tabanlı ve
destekl� araştırma, gel�şt�rme projeler� üretme; yerel, ulusal ve
uluslararası �şb�rl�kler� gel�şt�rerek çalışmalar yürütme, çözüm

gel�şt�rme ve uygulama amacıyla kurulmuştur.
 

www.onems�yoruz.org
b�z@onems�yoruz.org

 
 
 

@onems�yoruz
 

Emekyemez Mah. Abdulsellah Sok. İzsal Han No:1 Kat:6
Oda:67Karaköy/ Beyoğlu/ İstanbul

https://open.spotify.com/show/3HCDYUfS4veUyA2ywvHH9d?si=Tp4FAiUTTc-upS_ULo-lUg
https://t.me/onemsiyoruz
https://onemsiyoruz.medium.com/about
https://www.instagram.com/onemsiyoruz/
https://www.facebook.com/onemsiyoruz/
https://twitter.com/onemsiyoruz
https://www.linkedin.com/company/onemsiyoruz/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UCUoQtUDK9xtu6r6lEAZtuGQ


Künye
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Önsöz

Merhaba değerl� okuyucularımız,
 

S�zler� derg�m�z�n �lk sayısıyla buluşturmanın
heyecanını yaşıyoruz. Yer verd�ğ�m�z konularla

b�rl�kte hem 0-6 yaş aralığındak� çocukların
gel�ş�m�nde öneml� olduğuna �nandığımız

b�lg�ler paylaşmak hem de çocuklarla b�rl�kte
kal�tel� zaman geç�rmen�ze yardımcı olmak

�sted�k. Önems�yoruz olarak oyun oynamanın
çocuklar �ç�n b�r hak ve �ht�yaç olduğunun altını
ç�zerek oyun oynamanın çok öneml� olduğunu

bel�rtmek �ster�z. B�rl�kte öğrenmen�n ve
öğren�rken eğlenmen�n oldukça değerl�

olduğuna �nanarak çocuklarla b�rl�kte key�fl� ve
güzel anlar yaşamanızı d�ler�z.

 
Önems�yoruz Ek�b�
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* Baskı Öner�s�: Derg�y� herhang� b�r yazıcıdan A4
boyutunda basıp köşeler�nden zımbalayarak kullanılır
hale get�reb�l�rs�n�z. Baskının renkl� olmasını öner�r�z.
Ancak renkl� baskı alma �mkanınız yok �se yalnızca 22.
ve 23. sayfaları renkl�, d�ğer sayfaları s�yah beyaz
şek�lde baskı alab�l�rs�n�z.



Çocuklarda d�l becer�s�n� gel�şt�rmek �ç�n:

Çocuklarda Dil Gelişimi için 
Neler Yapılabilir?

*

*

*

* B�rl�kte şarkı söyleyeb�l�rs�n�z, onun daha fazla
söylemes�ne �z�n vereb�l�rs�n�z.

D�l hareketler�n� ve konuşmayı anlayab�lmes� �ç�n küçük
yaşlardan �t�baren ona k�tap okuyab�l�r, k�tapta geçen
b�lmed�ğ� b�r kel�me üzer�ne konuşab�l�rs�n�z. 

 

Bu sorularla d�l ve konuşma becer�ler�n� gel�şt�rmes�ne 
yardımcı olab�l�rs�n�z. 

Bütün kel�meler� anlaşılır konuşamayab�l�r. İlet�ş�m kurmaya
devam ederek kend�s�n� gel�şt�rmes� �ç�n çocuğa zaman
vermek çok öneml�d�r.

Oyun oynarken ondan cevap beklemeden onun
yaptıklarını konuşab�l�rs�n�z. 

Sohbet edeb�l�rs�n�z ve sık sık yaptığınız �şler� ona
bas�t cümlelerle anlatab�l�rs�n�z. 

Anlattıklarınız �le �lg�l� sorular sorab�l�rs�n�z.

Sence şu an 
ne yapıyorum? Sence bu ne �şe yarıyor?
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Çocuk sosyal b�r varlıktır. Yan� evde, okulda, yaşadığı çevrede
ne görüyorsa ya da ne duyuyorsa onu yapmakta ve
söylemekted�r. Sağlıklı �let�ş�m kurab�lmes� �ç�n bazı kel�meler�
ve nasıl doğru kullanacağını öğrenmel�d�r. 
Bazı kel�meler �let�ş�m�m�z� güçlend�r�r.

Sihirli Kelimeler

İşte o s�h�rl� kel�meler      
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Eğer s�zler bu kel�meler� günlük hayatınızda kullanır ve
çocuğunuza açıklarsanız, çocuklar bu kel�meler� öğrenecek ve
kullanacaklardır. 

Örneğ�n, ‘Bana yardım ett�ğ�n �ç�n teşekkür eder�m.’ ya da
‘Hata yaptığım �ç�n özür d�ler�m.’ demek çocuklara
öğretmen�n en güzel yollarından b�r�d�r.

Özür D�ler�m R�ca Eder�m Teşekkür Eder�m



Yen� doğan b�r bebek, günde toplam 12-16 saat uyur. İlk üç
ayda kes�nt�s�z uyku dönemler� 3-4 saatt�r. 6. aydan �t�baren 6
saatl�k kes�nt�s�z uykular başlar. Çocukların uyku �ht�yacı
g�tt�kçe azalarak beş yaşında günde ortalama 11 saate �ner. 

Çocuklarda Uyku Düzeni

*

*

*

Çocuklar telev�zyona ya da telefona bakarak
uyumamalıdır. Hatta yatmadan bel�rl� b�r süre önce
yemek yememek, telev�zyona veya telefona bakmamak
çocukların uyku düzen�n� desteklemekted�r.

İy� b�r uyku düzen� �ç�n;

Yatma saatler� her gün aynı olmalıdır. 

Duş aldırmak, masal anlatmak g�b� çocuğu sak�nleşt�r�c�
etk�nl�kler yapılması faydalıdır.
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B�r sonrak� sayfada yer alan masalımız uyku �ç�n yardımcı olab�l�r.



Sıcak b�r yaz günüydü. Her yer ç�çeklerle doluydu ve hava çok güzel
kokuyordu. Kelebek güzel kanatlarını açarak ç�çek tarlasının üzer�nde
neşeyle uçuyordu. Havada o kadar güzel süzülüyordu k� lavanta onu
hayranlıkla �zled�. Uçmaktan yorulan kelebek lavantanın yanındak�
ağacın dalına kondu. Lavanta, kelebek �le konuşmak �sted� ve seslend�: 

“Kelebek kardeş ne kadar güzel kanatların var. Oysa ben�m kanatlarım
yok ve ben sen�n g�b� dünyadak� güzell�kler� görem�yorum. Sadece
etrafımdak� ç�çekler� görüyorum. B�r gün ben� de alıp gezd�reb�l�r m�s�n?” 

Kelebek papatyaya k�b�rl�* gözlerle baktı ve: 

“Ben sen� nasıl taşıyayım? Çabucak yorulurum, Hem ne yapacaksın
dünyadak� güzell�kler�?” d�yerek lavantayı götürmek �stemed� ve uçarak
gözden kayboldu. Bu duruma çok üzülen lavanta günlerce ağladı.
Kend�s�ne k�b�rl� davranan kelebek onu çok üzmüştü. Aslında lavantayı
alıp gezd�reb�l�rd�. Fakat o k�b�rl� davranarak lavantayı önemsemem�şt�. 

Kelebek ile Lavanta
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Aradan aylar geçm�şt� ve havalar yavaş yavaş soğumuştu. Ağaçlar
yaprak döküyordu ve ç�çekler soluyordu. Fakat lavanta hala solmamıştı
ve güzel kokuyordu. B�rgün kelebeğ� uçarken gördü ve d�nlenmek �ç�n
ç�çek aradığını fark ett�. Daha fazla uçarsa kanatları zarar görecekt�.
Oysa orada solmadan kalan tek ç�çek lavantaydı. Kelebek, lavantanın
üzer�ne konmak �sted� ama lavanta kelebeğ�n konmasına �z�n vermed�.
Bu duruma oldukça şaşıran kelebek lavantaya seslend�: 

“Neden konmama �z�n verm�yorsun? D�nlenmem gerek!” ded�. Lavanta
aylar önce kend�s�ne k�b�rl� davranan kelebeğ�n yaptıklarını ona
hatırlattı. Durumu hatırlayan kelebek kend�ne çok kızdı ve lavantadan
özür d�led�. K�br� yüzünden ger� çev�rd�ğ� lavantaya, ş�md� kend�s�n�n
�ht�yacı vardı. Kelebeğ�n yaptıklarını affeden lavanta, kelebeğ�n
d�nlenmes�ne �z�n verd� ve bu duruma sev�nen kelebek lavantayı alarak
ona dünyayı gezd�rmek �ç�n uçtu.

*K�b�r: Kend�n� d�ğer �nsanlardan daha öneml� görmek.
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Çocuğun altını ıslatmasının b�rçok neden� olab�l�r. B�r sorunun
neden�n� anlamak, sorunu çözmen�n �lk adımıdır. Alt ıslatmanın
(�drar kaçırmanın) f�z�ksel ve duygusal sebepler� olab�l�r.

İdrar Kaçıran Çocuklar için
Neler Yapılabilir?

İdrar kaçırmanın neden�n� anlamak �ç�n yapab�lecekler�n�z:
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*

*

*

* Çocuk �le daha fazla zaman geç�reb�l�rs�n�z. Mesela
onunla oyun oynayab�l�rs�n�z. Çocukla vak�t geç�rmek,
çocuğun yaşadığı sorunları göreb�lmen�n en kolay
yoludur. Çünkü çocuklar sorunlarını anlatmak
�stemeyeb�l�rler.

İdrar kaçırması onun suçu değ�l ve �steyerek yapmıyor.
Bunu b�ld�ğ�n�z� söyleyerek çocuğun daha �y�
h�ssetmes�n� sağlayab�l�rs�n�z.

Korktuğu herhang� b�r şey olup olmadığını sorab�l�rs�n�z.

Çocuk eğer okula g�d�yorsa, öğretmen �le görüşeb�l�rs�n�z.
Okulda yaşadığı b�r olay sebep olab�l�r.

* Çocuğun f�k�rler�n�, düşünceler�n� d�kkatle d�nlemel�s�n�z. O
b�r şey anlatırken göz teması kurab�l�rs�n�z, ‘evet,
anlıyorum’ g�b� d�nled�ğ�n�z� bel�rten cevaplar vereb�l�rs�n�z. 

Yen� b�r kardeş� olduysa bu durumun onun hayatını
değ�şt�rmeyeceğ�n�, onu hala çok sevd�ğ�n�z� söylemel�s�n�z.
Örneğ�n kardeş�yle b�rl�kte vak�t geç�rmes�n� sağlayab�l�rs�n�z
ve kardeş�nden önce ne kadar �lg�len�yorsanız y�ne o kadar
�lg�leneb�l�rs�n�z.



Sağlıklı b�r gel�ş�m �ç�n çocuğun bakımından sorumlu k�ş�ler�n
sınırlar bel�rlemes� ve gerekt�ğ�nde çocuğa bağırmadan,
kızmadan hayır d�yeb�lmeler� gerek�r. Örneğ�n:

Hayır Diyebilmek
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Daha fazla
telev�zyon

�zleyeb�l�r m�y�m? 

Hayır. Uyku
saat�n geld�.

”Hayır” öğren�lmezse toplumda her hayır cevabı aldıklarında
hayal kırıklığı oluşab�l�r ve hayırı kabul etmek zor geleb�l�r.

Çocuğun hayatta her �sted�ğ�n�n gerçek olamayacağını
öğrenmes� ve �ler�de hayal kırıklığına uğramaması �ç�n çocuğun
bakımından sorumlu k�ş�ler�n hayır d�yeb�lmes� öneml�d�r.
Markette b�rden fazla şey �sted�ğ�nde, çocuğun seçt�ğ� b�r
tanes�n� almak ya da evde varsa almamak g�b�.



Çocuklar doğduklarında dünya hakkında h�çb�r şey b�lmezler. B�lg�
almak ve sohbet etmek �ç�n soru sorarlar. Çocuklar sohbet ederken
öğren�rler. Çevreler�n� öğrend�kçe daha az soru sorarlar. Eğer
sorunun cevabını b�lm�yorsanız b�rl�kte öğrenmey� deneyeb�l�r ya da
sadece o konu hakkında sohbet edeb�l�rs�n�z. Böylece çocuklar
ısrarla aynı soruyu sorma davranışından zamanla vazgeçecekt�r.

Çocuklar Neden Merak Eder?
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Keş�f �ç�n dünya
gezegen�ne

g�d�yorsunuz. 

Her görevde olduğu
g�b� uzay gem�s�nde
oradak� yaşam �ç�n

gerekl� olan özell�klere
sah�p olacaksınız.

Fakat dünyanın
farklı yerler�ne

Ayrı ayrı mı?

Dünyanın 
İki Farklı Yeri

Merhaba

Merhaba

Merhaba

Merhaba



Bu ne?

Bu fotoğraf
güzelm�ş!

Ben dünyayı keşfe
geld�m. Bunun �ç�n
bana yardım eder

m�s�n�z?

Tab��!

Sen� ev�m�zde 
m�saf�r edel�m.

Pencere. Işık
g�rmes�n� sağlıyor

Bu da b�r lamba. 
Güneş olmadığında 

ışık ver�yor. 

Ben dünyayı keşfe
geld�m. Bunun �ç�n
bana yardım eder

m�s�n�z?

Neden olmasın.

Sen� ev�m�zde 
m�saf�r edel�m.

Bu ne?

Bu ne?

Kahve 
çok güzel.

Çöp kutusu. Of! Çok soru
soruyor. Pek�

Bu ne?
Pek�

Bu ne?

Koltuğun da benzer
b�r görev� vardır. 

Sandalye. İnsanları
rahat oturmalarını

sağlar. 
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B�z�m �ç�n zevkt�!
Bu da sana 
hed�yem�z. :)

Teşekkür eder�m
çok şey öğrend�m.

Gezegen�me
dönüyorum. 

 Şunların ne
olduğunu merak
ed�yorum ama

cevaplayan yok. 
 Gezegen�me
dönüyorum. 

Neler öğrend�n�z?

Sorularıma cevap
alamadım. Bu yüzden
b�r şey öğrenemed�m.

Çok şey öğrend�m!
Çünkü sorularıma

cevap aldım.

Hazırlayan: Gökcen Yıldırım
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D�nlemek, �zlemek, oynamak, keşfetmek, hata yapmak,
çevres�ndek� �nsanların yaptıklarını yapmak ve soru sormak
çocukların öğrenmes�n� sağlar.

Çocuklar Nasıl Öğrenir?

hata yap

soru sor

oyna 

keşfet
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dinle

izle

Çocuklar 3 yaş ve c�varında “Bu ne?” sorusunu sıklıkla sorarlar.
Bu şek�lde dünyayı öğrenmeye çalışırlar. Etraftak�ler� d�nleyerek
ve �zleyerek dünyayı keşfetmeye başlarlar. Oynayarak da
keşfett�kler�n� denerler. Bu sebeple çocuklar, bakımlarından
sorumlu k�ş�ler�n davranışlarını çok kolay öğren�rler.
Öğrenmeler�n� �sted�ğ�n�z b�r davranışı öncel�kle kend�n�z yaparak
çocukların öğrenmes�n� sağlayab�l�rs�n�z. İlerleyen yaşlarda
okuyarak öğrend�kler�n� artırırlar. Hata yapmaları yanlışlarını
düzelterek öğrenmeler�n� sağlar. 



Motor gel�ş�m� �nsanın hareket edeb�lme ve bu hareket�
gel�şt�reb�lme durumudur. İnce ve kaba motor gel�ş�m� olarak
�k�ye ayrılır.  

İnce ve Kaba Motor Gelişimi

*

*

Kaba motor becer�ler� büyük kas gruplarının kullanıldığı
yan� koşma, zıplama, yürüme, top atıp tutmak g�b�
hareketlerd�r.

İnce motor becer�ler� �se küçük kas gruplarının kullandığı
yan� yazı yazmak, çatal kaşık �le yemek yemek, düğme
�l�klemek g�b� hareketlerd�r. Çocuğun bu becer�ler�
kazandığı bell� yaş grupları vardır. Had�, bu b�lg�lere
beraber bakalım. 

Eller�n�n hareket etmes�n�
�zleyeb�l�r ve eller�n� ağzına
götüreb�l�r.
Koltuk altından tutup ayaklarını
yere değd�rd�ğ�n�z zaman adım
atma hareket�nde bulunab�l�r.

Eller�n�n hareket etmes�n�
�zleyeb�l�r ve eller�n� ağzına
götüreb�l�r.
Koltuk altından tutup ayaklarını
yere değd�rd�ğ�n�z zaman adım
atma hareket�nde bulunab�l�r.
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Kaba motor becer�ler� İnce motor becer�ler�

0-
3 

ay

Sürünme eylem�nde bulunab�l�r.
B�r eşyayı b�r el�nden d�ğer el�ne
geç�reb�l�r.

B�r nesney� kend� el�yle
kavrayab�l�r.

4
-6

 a
y



16

Kaba motor becer�ler� İnce motor becer�ler�

Desteks�z oturab�l�r.
Sürüneb�l�r, emekleyeb�l�r.

Ş�şe g�b� nesneler� kavramaya
başlar. Eşyaları b�r el�nden
d�ğer�ne geç�reb�l�r.7-

9 
ay

Mob�lyaları tutarak adım
atab�l�r.
Tutunarak kend�n� ayağa
kaldırab�l�r.
Çömeleb�l�r.

Parmaklarını kullanarak kend�n�
besleyeb�l�r fakat ağzına
götürmede zorlanab�l�r.
Küçük nesneler� b�r kaba
koyab�l�r.10

-1
2 

ay

Ger�ye, yana ve �ler�ye
yürüyeb�l�r.
14-20 ay arasında koşab�l�r.

Alkış yapab�l�r.
Bay bay yapab�l�r.
Kağıt üzer�ne boya kalem� �le
karalama yapab�l�r.13

-1
8 

ay

Her �k� ayağını aynı anda
kullanarak zıplayab�l�r.
Korkuluklara tutunmadan
merd�venden üst kata çıkab�l�r.

Eller�n� bağımsız olarak
yıkayab�l�r.
K�l ve oyun hamuruna şek�l
vereb�l�r.
Kapı kolunu çev�reb�l�r.
Küplerle 9’lu kuleler yapab�l�r.

2 
ya

ş

Düşmeden koşab�l�r.
Arada yaklaşık 5 metre mesafe
varken karşı tarafa top atab�l�r.

B�r parça kağıdı �k�ye böleb�l�r.
Büyük düğmeler� �l�kleyeb�l�r ve
açab�l�r.
Örnek ç�zd�kten sonra kend�s� b�r
da�re ç�zeb�l�r.

3 
ya

ş
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Kaba motor becer�ler� İnce motor becer�ler�

Kolları ve vücudu �le topu
yakalayab�l�r.
Ayaklarını değ�şt�recek şek�lde
merd�ven çıkab�l�r.

Yardım almadan kıyafetler�n�
g�y�p çıkarab�l�r.
Çatalı doğru şek�lde kullanab�l�r.4

 y
aş

Parmak uçlarında yürüyeb�l�r. Kağıttan b�r da�re şekl� keseb�l�r.
Kalem� doğru b�r şek�lde kavrar.
Ayakkabı bağcıklarını
bağlayab�l�r.

5 
ya

ş

İk� el� �le b�r topu yakalayab�l�r.
Tek ayak üzer�nde zıplayab�l�r.
El�nde b�r eşya varken
merd�venler� çıkab�l�r ve �neb�l�r.

16-20 parçalık yapboz yapab�l�r.
Makası �y� b�r şek�lde
kullanmaya başlayab�l�r.
Y�yecekler� kesmek �ç�n yet�şk�n
eşl�ğ�nde bıçak kullanab�l�r.

 6
 y

aş



Her çocuk doğduktan b�r süre sonra oyun
oynamaya başlar. Çocuğun tanıma, keşfetme,
öğrenme yöntem� oyundur. Dünyaya gel�ş�yle

başlayan bu oyun oynama sürec� hayatı
boyunca devam eder. 

 
Çocukların bedensel ve duygusal yönden
sağlıklı olab�lmes� �ç�n beslenme, barınma,
korunma g�b� �ht�yaçlarının yanında oyun

oynamaya da �ht�yaçları vardır.

Çocuk ve Oyun

Oyunun önem�nden yola çıkarak s�zler �ç�n
oyun oynama �ht�yacını karşılayacak çeş�tl�

faydaları olan oyun öner�ler� l�steled�k.
 

Key�fle oynamanızı d�l�yoruz.

* * *

Oynarken eğlend�ğ�n�z fotoğraflarınızı çocuğun/
çocukların yüzü görünmeyecek şek�lde çekerek,

�nstagram üzer�nden @onems�yoruzderneg�
hesabına göndereb�l�rsen�z seve seve paylaşmak

�ster�z.

*
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Nasıl Oynanır?

MalzemelerKaseler� yan yana d�z�n,
düğme ya da ponponları da
yanına koyun.
Çocuğunuzdan düğme ya
da ponponları alıp kaseye
koymasını �stey�n. 

Düğme Avı

B�rkaç kase
Renkl� düğmeler/ 

Ponponlar

Cımbız ekleyeb�l�r, ponpon ya da düğmeler�
cımbızla almasını �steyeb�l�rs�n�z
Düğmeler� farklı formlarda seçeb�l�r,
büyüklüğüne, şekl�ne göre de sıralamasını
�steyeb�l�rs�n�z
Düğmeler� şek�ller, harfler veya bel�rl� sayılar
oluşturacak şek�lde düzenlemes�n� �steyeb�l�rs�n�z

Bu akt�v�tey� yaşına ve becer�ler�ne göre şöyle
değ�şt�reb�l�rs�n�z:

Kazandırdıkları

* İnce Motor Gel�ş�m�
El- Göz Koord�nasyonu
D�kkat Becer�ler�
Renkler� Öğrenme
Problem Çözme

*
*
*
*
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Nasıl Oynanır?

Kazandırdıkları

Malzemeler
Teps�ye kumu koyun ve
�steğ�n�ze göre yukarıdak�
malzemeler� de yanına
d�z�n. Çocuğunuzun kaşıkla
toprağı almasına ve b�tm�ş
kağıt havlu rulolarından ya
da hun�lerden geç�rmes�ne
destek ver�n.

Kum Aktarma

Teps�, �steğ�n�ze
göre; plast�k

ş�şeler, hun�ler,
b�tm�ş kağıt havlu

ruloları, un elekler�,
kepçe, kaşıklar,

ş�şe kapakları ve
KUM! 

* İnce motor becer�ler�n gel�ş�m�
Duyusal - Dokunma duyusu gel�ş�m�
Problem çözme

*
*

Bu oyunda çocuğunuzun yaşına göre, oyun sırasında
bol bol hayal kurup, konuşarak da d�l gel�ş�m�n� de
destekler hale get�reb�l�rs�n�z. 
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Nasıl Oynanır?

MalzemelerM�nder yada yastıklarınızı
yan yana yol olacak şek�lde
d�z�n, çocuğunuzdan
yürüyerek yolu
tamamlamasını �stey�n. 

M�nder Yolu

M�nderler
Yastıklar

Bebekler ya da daha küçük yaştak� çocuklar �ç�n
yolun sonuna �lg� çek�c� oyuncak koyarak ona
emekleyerek ya da adım adım ulaşmasını
�steyeb�l�rs�n�z. 

Kazandırdıkları

* D�kkat Becer�ler�
Hareket �ht�yacı karşılama*
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Boyama Köşes�
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Kes ve Yapıştır

Sağda yer alan kareler� kes�p, başka b�r kağıt üzer�ne doğru
şek�lde yapıştırarak soldak� görsel� oluşturmaya çalışın.
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