
 

 

3-6 YAŞ ARALIĞINDA GÖZLENEN BAŞLICA SOSYAL-DUYGUSAL 

ÖZELLİKLER VE EBEVEYNLERE ÖNERİLER 

 

3-4 YAŞ:  
Ben merkezcidir.  

Cinsiyetini öğrenir.  

İnsanlara karşı çelişkili duygular besler.  

4 yaşından itibaren oyunları daha uzun süreli olmaya başlar.  

Kendisiyle oynayan belirli bir iki arkadaşı olur.  

Oyun arkadaşı her iki cinsten olabilir.  

Diğer çocuklarla birlikte olmaktan birlikte olmaktan zevk alır ama bu birliktelik uzun sürmez.  

Paylaşma ve işbirliği azdır.  

Basit sorumlulukları yerine getirebilir.  

 

5-6 YAŞ  
Duygularını rahatlıkla belli edebilir.  

Dört beş arkadaşıyla oyunlar oynayabilir.  

Oyunun kurallarına uyar, zaman zaman kendisi de kural koyar.  

Çevresindekileri taklit eder, hatta bazen taklitleri espri konusu yapar.  

Cinsiyet rolüne uygun davranır.  

Sorumluluk almaya isteklidir.  

Kendi özelliklerini ve başkalarının farklı özelliklerini tanımaya başlar.  

Grupta lider olmaktan hoşlanır.  

Nezaket sözcüklerini kullanır.  

Kendi haklarını savunur, başkalarının haklarına daha saygılı davranmaya çalışır.  

Toplumsal kuralları öğrenir.  

Başkalarının kendisi hakkındaki görüşlerine önem verir.  

 



ÇOCUĞUNUZU DESTEKLEMEK İÇİN NELER YAPABİLİRSİNİZ?  
Çocuğunuzdan hangi durumlarda ne tür bir duygusal kontrol beklediğinizi açıklayın.  

Onu sorumluluk almaya özendirin. Bunun için olumlu pekiştireçler kullanın.  

Çocuğunuzun duygusal yönden onaylamadığınız davranışlarına her zaman tepki vermeyin, 

bazen görmezlikten de gelebilirsiniz.  

Çocuğunuza iyi birer model olun.  

Çocuğunuzun olgun davranışlarını onaylayın.  

Çocuğunuza duygusal kontrolü öğretmeye çalışın.  

Duygularını ifade edebilmesi için ona fırsat verin. Bunu sözle veya sanat etkinlikleri, 

dramatizasyon, öykü anlatma gibi yollarla ortaya koymasını sağlayın. Duygularını adlandırmasını 

isteyin.  

Çeşitli durumlarla ilgili konuşun. Ona ne hissettiğini, nedenini, ne yapmak istediğini sorun ve 

bunlar üzerinde tartışın.  

Çocuğunuza sosyal deneyimler kazanması için ortam hazırlayın. Arkadaş gruplarına 

girmesine, etkinliklere katılmasına fırsat verin.  

Sosyalleşme açısından anne babanın yapabileceği en iyi şey; evde demokratik bir atmosfer 

yaratarak, çocuğun kendini ifade etmesine olanak sağlamak, onun duygu ve düşüncelerine saygı 

duymaktır.  

Çocuğunuza değer verin. Bu onun benlik saygısını geliştirecektir.  

Çocuğunuzu diğer çocuklarla kıyaslamayın, ona arkadaşlarını örnek göstermeyin.  

Çocuklarla iletişim çok önemlidir. Sağlıklı iletişim için ‘sen’ dilini değil ‘ben’ dilini kullanın. 

Ailesi ile olumlu ilişkiler içerisinde olan çocuğun, başkaları ile de daha kolay ve iyi ilişkiler 

kurabileceğini unutmayın.  

 


