Anasınıfı Gelişim Özellikleri
BEDENSEL GELİŞİM
•

Ayaklarını birleştirerek 10 kez öne doğru zıplayabilir.

•

6 kez geriye doğru zıplayabilir.

•

Denge tahtasında yürüyebilir.

•

Merdivenleri ayak değiştirerek çıkıp inebilir.

•

Tek ayak üzerinde 5-10sn durabilir.

•

5 kez tek ayak üzerinde sıçrayabilir.

•

İp atlayabilir, çömelebilir.

•

İnce bir çizgi üzerinde yürüyebilir.

•

Parmak uçlarında koşabilir.

•

Ayakkabılarını bağlayabilir.

•

İçi su dolu bir kabı taşıyabilir.

•

Art arda verilen 3 komutu yerine getirebilir.

•

Örnek gösterildiğinde 6 küple 3 basamaklı, 10 küple 4 basamaklı merdiven yapabilir.

•

Nesnelerle 10’a kadar sayı sayabilir.

•

Makasla basit şekilleri kesip yapıştırabilir.

•

Yemek ve tuvalet ihtiyacını kendisi görebilir, sonrasında kendi temizliğini yapabilir.

BİLİŞSEL GELİŞİM
•

Kelimelerin anlamını merak eder ve sıklıkla soru sorar.

•

Neden sonuç ilişkilerini merak eder.

•

Zaman, mekân ve miktar kavramlarını bilir.

•

Arasında, yanında, önünde, arkasında kavramlarını bilir.

•

Bir nesnenin diğerine göre ağır ya da hafif olduğunu söyleyebilir.

•

İlk, orta ve son pozisyonlarını isimlendirebilir.

•

Yaptığı resimleri isimlendirebilir.

•

8 rengi isimlendirebilir.

•

Şarkının 5 satırını söyleyebilir.

•

1’den 20’ye kadar sırayla sayabilir.

•

Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturabilir.

•

Bir resimde gördüğü 4 nesneyi hatırlayabilir.

•

Üçgeni kopya edebilir.

•

Nesneleri şekil, büyüklük ve miktarlarına göre gruplayabilir.

SOSYAL & DUYGUSAL GELİŞİM
• Meraklı ve girişkendir.
• Kendi kendini eleştirir.
• Kendine çok güvenir (ben yaparım, ben bilirim vb.)
• Toplumsal rolleri bilir.
• Kendisinin ve etrafındakilerin cinsiyetlerini bilir.
• Kurallı ve yarışmacı oyunlardan hoşlanır.
• Bir sorunu olduğunda yardım isteyebilir.
• Yetişkin eşliğinde 20-30 dakika tek başına bir etkinliği sürdürebilir.
• 20 dakika süreyle 2-3 çocuk ile birlikte oynayabilir.
• Grup içinde sırasını bekleyebilir.
• Başkalarına ait nesneleri kullanmak için izin isteyebilir (%75 oranında)
• Yetişkinlerin konuşmalarına katılabilir.
• Duygularını ve nedenlerini açıklayabilir.
• Yüksek ses, karanlık ve bazı hayvanlardan korkabilir.
• Kuralların belirlendiği ortamlarda kurala uygun davranış gösterebilir.

DİLSEL GELİŞİM
• Yeni şeyler öğrenmek için sürekli soru sorar.
• Uzun cümleler kurabilir.
• Nefesini doğru kullanarak kelimeleri doğru telaffuz edebilir.
• Dil bilgisi kurallarına uygun konuşabilir.
• İsimlerin mülkiyet bildiren hallerini kullanabilir (örneğin: babamın)
• Ben, bana, benim ifadelerini kullanabilir.
• Geçmiş zaman eklerini uygun yerlerde (gitti, yaptı) kullanabilir.
• Kelimelerin çoğul hallerini kullanabilir.
• Olayları ve masalları konu sırasına uygun olarak anlatabilir.
• Dinlediklerini resim, müzik drama vb. yollarla sergileyebilir.
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