
DERS BİLGİ FORMU 

DERSİN ADI ÇOCUK GELİŞİMİ 
DERSİN SINIFI 10. Sınıf  
DERSİN SÜRESİ Haftalık 5 Ders Saati 

DERSİN AMACI 
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun olarak 0-72 
ay çocuklarına yönelik fiziksel, motor, bilişsel, dil, sosyal, duygusal, cinsel 
ve ahlak gelişimlerine göre etkinlik hazırlamaları için bilgi ve becerilerin 
kazandırılması amaçlanmaktadır. 

DERSİN 
KAZANIMLARI 

1. Gelişim dönemleri ve gelişime etki eden faktörleri açıklar. 
2. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun olarak 0-72 ay 

çocuklarının fiziksel gelişim özelliklerine göre etkinlikler hazırlar. 
3. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun olarak 0-72 ay 

çocuklarının motor gelişim özelliklerine göre etkinlikler hazırlar. 
4. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun olarak 0-72 ay 

çocuklarının bilişsel gelişim özelliklerine göre etkinlikler hazırlar. 
5. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun olarak 0-72 ay 

çocuklarının dil gelişim özelliklerine göre etkinlikler hazırlar. 
6. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun olarak 0-72 ay 

çocuklarının sosyal, duygusal gelişim özelliklerine göre etkinlikler 
hazırlar. 

7. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun olarak 0-72 ay 
çocuklarının cinsel ve ahlak gelişim özelliklerine göre etkinlikler 
hazırlar. 

EĞİTİM-ÖĞRETİM 
ORTAM VE 
DONANIMI 

Ortam: Sınıf / Atölye 
Donanım: Etkileşimli tahta / bilgisayar, yazıcı / tarayıcı, afiş, broşür, 
aynalar, denge tahtaları, bloklar, değişik doku ve boyutlarda toplar, ipler, 
oyun hamurları, lobutlar, kavram kartları, çeşitli eğitici oyuncaklar, masa 
başı oyunları, zeka oyunları, hikaye kartları / kitapları, ritim araçları, 
duygu/doku panoları, masalar, sandalyeler, minderler 

ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRME 

Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar 
değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli 
puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek 
kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme 
formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları 
sağlanabilir. 

DERSİN KAZANIM 
TABLOSU 

ÖĞRENME 
BİRİMİ/ÜNİTE 

KAZANIM 
SAYISI 

DERS 
SAATİ ORAN (%) 

Çocuk Gelişimine 
Giriş 3 26 14 
0-72 Ay Fiziksel 
Gelişim 2 25 14 
0-72 Ay Motor 
Gelişim 2 23 13 

0-72 Ay Bilişsel 
Gelişim 2 30 16 

0-72 Ay Dil Gelişimi 2 
 21 12 

0-72 Ay Sosyal ve 
Duygusal Gelişim 2 23 13 

0-72 Ay Cinsel ve 
Ahlak Gelişim 2 32 18 

 
TOPLAM 
 

15 180 100 

 



 

ÖĞRENME BİRİMİ KONULAR ÖĞRENME BİRİMİ KAZANIMLARI ve 
KAZANIM AÇIKLAMALARI 

ÇOCUK GELİŞİMİNE 
GİRİŞ 

1. Gelişimle ilgili temel 
kavramlar 

2. Gelişim dönemleri 
3. Gelişime etki eden 

faktörler  

1. Gelişimle ilgili temel kavramları ayırt eder. 
• Çocuk gelişimini bilmenin önemi sebep sonuç 

ilişkisi kullanılarak açıklanır. 
• Gelişimle ilgili temel kavramlar ve gelişimin temel 

ilkeleri açıklanır. 
 

2. Gelişim dönemlerini ayırt eder. 
• 0-72 ay aralığında yer alan gelişim dönemlerinin 

özellikleri açıklanır. 
• Gelişim dönemleri arasındaki farklılıklar açıklanır. 

 
3. Gelişime etki eden faktörleri açıklar. 

• Gelişime etki eden biyolojik ve çevresel faktörler 
açıklanır. 

 

0-72 AY FİZİKSEL 
GELİŞİM 

1. 0-72 ay çocuklarının 
fiziksel gelişimi 

2.  0-72 ay çocuklarının 
fiziksel gelişimlerine 
yönelik etkinlikler 

1. 0-72 ay çocukların fiziksel gelişim özelliklerini 
açıklar. 
• Fiziksel gelişim tanımlanır ve göstergeleri 

açıklanır. 
• Fiziksel gelişime etki eden faktörler açıklanır. 
 

2. 0-72 ay çocukların fiziksel gelişimlerine yönelik 
etkinlikler hazırlar. 
• 0-72 ay çocuklarının fiziksel gelişimini 

destekleyici materyal ve etkinliklerin özellikleri 
açıklanır. 

• 0-72 ay çocuklarının fiziksel gelişimini 
destekleyici etkinliklerin hazırlanarak 
uygulanması sağlanır. 

0-72 AY MOTOR 
GELİŞİM 

1. 0-72 ay çocuklarının 
motor gelişim 
özellikleri  

2. 0-72 ay çocuklarının 
motor gelişimlerine 
yönelik etkinlikler 

1. 0-72 ay çocukların motor gelişim özelliklerini 
açıklar. 
• Motor gelişimi tanımlanır, etkileyen faktörler 

açıklanır. 
• Motor gelişim alanları ve dönemleri sıralanır. 
 

2. 0-72 ay çocukların motor gelişimlerine yönelik 
etkinlikler hazırlar. 
• 0-72 ay çocukların motor gelişimini destekleyici 

materyallerin özellikleri ve hazırlamada dikkat 
edilecek noktalar sıralanır. 

• Motor gelişimi yetersiz olan çocuklara uygun 
etkinlikler hazırlamanın önemi vurgulanır.  

• 0-72 ay çocukların motor gelişimini destekleyici 
etkinliklerin hazırlanarak uygulanması sağlanır. 

 



0-72 AY BİLİŞSEL 
GELİŞİM 

1. 0-72 ay çocuklarının 
bilişsel gelişim 
özellikleri  

2. 0-72 ay çocuklarının 
bilişsel gelişimlerine 
yönelik etkinlikler 

1. 0-72 ay çocukların bilişsel gelişim özelliklerini 
açıklar. 
• Bilişsel gelişimin tanımı, önemi ve bilişsel 

gelişimle ilgili temel kavramlar açıklanır. 
• Zekâ ve zekâyı belirleyen faktörler açıklanır. 
• Piaget’ nin bilişsel gelişim kuramı ve dönemleri 

üzerinde durulur. 
• 0-72 ay çocuklarının bilişsel gelişim özellikleri 

belirtilir. 
 

2. 0-72 ay çocukların bilişsel gelişimlerine yönelik 
etkinlikler hazırlar. 
• 0-72 ay çocuklarının bilişsel gelişimini 

destekleyici etkinliklerin ve kullanılan 
materyallerin özellikleri açıklanır. 

• 0-72 ay çocuklarının bilişsel gelişimini 
destekleyici etkinliklerin hazırlanmasında dikkat 
edilmesi gereken noktalar açıklanır. 

•  Bilişsel gelişimi yetersiz olan çocuklara uygun 
etkinlik hazırlamanın önemi vurgulanır. 

• 0-72 ay çocukların bilişsel gelişimlerini 
destekleyen materyal hazırlayarak uygulaması 
yaptırılır. 

0-72 AY DİL GELİŞİMİ 

1. 0-72 ay çocuklarının 
dil gelişim özellikleri 

2. 0-72 ay çocuklarının 
dil gelişimlerine 
yönelik etkinlikler 

1. 0-72 ay çocukların dil gelişim özelliklerini açıklar. 
• Dil gelişimi ve dili oluşturan sistemler açıklanır. 
• Dilin kazanım evreleri sıralanır. 
• Dil gelişimini etkileyen faktörler, konuşma ve dil 

bozuklukları açıklanır. 
• 0-72 ay çocuklarının dil gelişim özellikleri 

sıralanır. 
 

2. 0-72 ay çocukların dil gelişimlerine yönelik 
etkinlikler hazırlar. 
• 0-72 ay çocukların dil gelişimini destekleyici 

materyaller ve etkinliklerin özellikleri vurgulanır. 
• 0-72 ay çocukların dil gelişimini destekleyici 

etkinliklerin hazırlanmasında dikkat edilmesi 
gereken noktaların açıklanır. 

• Dil gelişimi yetersiz olan çocuklara uygun 
etkinliklerin hazırlanması sağlanır. 

•  0-72 ay çocukların dil gelişimlerini destekleyen 
etkinlikler hazırlayarak uygulaması sağlanır. 

 
 



0-72 AY SOSYAL VE 
DUYGUSAL GELİŞİM 

1. 0-72 ay çocuklarının 
sosyal ve duygusal 
gelişim özellikleri  

2. 0-72 ay çocuklarının 
sosyal ve duygusal 
gelişimlerine yönelik 
etkinlikler 

1. 0-72 ay çocukların sosyal ve duygusal gelişim 
özelliklerini açıklar. 
• Sosyal gelişim ile ilgili temel kavramlar, sosyal 

gelişim kuramları açıklanır. 
• 0-72 ay çocukların sosyalleşme özellikleri 

açıklanır 
• Duygusal gelişim ile ilgili temel kavramlar 

açıklanır. 
• 0-72 ay çocuklarında görülen duygusal tepkiler 

açıklanır. 
 

2. 0-72 ay çocukların sosyal ve duygusal 
gelişimlerine yönelik etkinlikler hazırlar. 
• 0-72 ay çocukların sosyal ve duygusal 

gelişimlerini destekleyici etkinlikler / materyaller 
açıklanır. 

• 0-72 ay çocukların sosyal ve duygusal 
gelişimlerini destekleyici etkinliklerin özellikleri 
açıklanır. 

• Sosyal ve duygusal gelişimi yetersiz olan 
çocuklara uygun etkinliklerin hazırlanması 
sağlanır. 

• 0-72 ay çocukların sosyal ve duygusal gelişimini 
destekleyen materyal hazırlayarak uygulaması 
yaptırılır.  

0-72 AY CİNSEL VE 
AHLAK GELİŞİMİ 

1. 0-72 ay çocuklarının 
cinsel ve ahlak 
gelişim özellikleri  

2. 0-72 ay çocuklarının 
cinsel ve ahlak 
gelişimlerine yönelik 
etkinlikler 

1. 0-72 ay çocukların cinsel ve ahlak gelişim 
özelliklerini açıklar. 
• Cinsel gelişim ile ilgili temel kavramlar, cinsel 

eğitim ve önemi tanımlanır. 
• 0-72 ay çocukların cinsel gelişim dönemleri 

açıklanır. 
• 0-72 ay çocukların cinsel gelişim özellikleri ve 

cinsel gelişimini etkileyen faktörler belirtilir. 
• Ahlak gelişimi ile ilgili temel kavramlar 

tanımlanır. 
• 0-72ay çocukların ahlak gelişim dönemleri ve 

ahlak gelişimini etkileyen faktörler açıklanır. 
 

2. 0-72 ay çocukların cinsel ve ahlak gelişimlerine 
yönelik etkinlikler hazırlar. 
• 0-72 ay çocukların cinsel gelişimini destekleyici 

etkinlikler ve materyallerin özellikleri açıklanır. 
• 0-72 ay çocukların cinsel gelişimini destekleyici 

etkinliklerin hazırlanmasında dikkat edilmesi 
gereken noktalar belirtilir. 

• 0-72 ay çocukların ahlak gelişiminin destekleyici 
etkinlikler ve materyallerin özellikleri sıralanır. 

• 0-72 ay çocukların ahlak gelişimini destekleyici 
etkinliklerin hazırlanmasında dikkat edilmesi 
gereken noktalar belirtilir. 

• 0-72 ay çocukların cinsel ve ahlak gelişimini 
destekleyen materyal hazırlayarak uygulaması 
yaptırılır. 



UYGULAMA FAALİYETLERİ/TEMRİNLER 

ÇOCUK GELİŞİMİNE 
GİRİŞ 

1. Gelişimle ilgili temel kavramları şema ile gösterme 
2. Gelişimle ilgili temel ilkeleri gösteren afiş hazırlama 
3. 0-72 ay aralığından seçtiği bir çocuğu gelişim dönemleri açısından 

gözlemleyerek kaydetme 
4. 0-72 ay aralığındaki çocuğun gelişim dönemlerini gösteren resimli albüm 

hazırlama 
5. Gelişime etki eden faktörlerle ilgili araştırma raporu hazırlama 

0-72 AY FİZİKSEL 
GELİŞİM 

1. 0-72 ay çocukların boy, kilo ve diş gelişimi ile ilgili grafik hazırlama 
2. 0-72 ay aralığından seçtiği bir çocuğun fiziksel gelişimini gözlemleyerek 

kaydetme 
3. 0-72 ay çocukların fiziksel gelişimine uygun etkinlikler hazırlama 
4.  0-72 ay çocukların fiziksel gelişimini destekleyici materyallerin fotoğraflarından 

oluşan dosya hazırlama 

0-72 AY MOTOR 
GELİŞİM 

1. 0-72 ay çocukların motor gelişimini etkileyen faktörlerle ilgili uyarıcı afiş 
hazırlama 

2. 0-72 ay aralığından seçtiği bir çocuğun motor gelişimini gözlemleyerek kaydetme 
3. 0-72 ay çocukların motor gelişimini destekleyen etkinlikler hazırlama 
4. 0-72 ay çocukların motor gelişimini destekleyici materyallerin fotoğraflarından 

oluşan dosya hazırlama 

0-72 AY BİLİŞSEL 
GELİŞİM  

1. 0-72 ay çocuklarını bilişsel gelişim özellikleri ile ilgili broşür hazırlama 
2. 0-72 ay çocukların bilişsel gelişimine uygun etkinlikler hazırlama 
3. 0-72 ay çocukların bilişsel gelişimini destekleyici materyal hazırlama. 

0-72 AY DİL GELİŞİMİ 

1. Dil gelişimine etki eden faktörlerle ilgili pano oluşturma 
2. 0-72 ay aralığından seçtiği bir çocuğun dil gelişimini gözlemleyerek kaydetme 
3. 0-72 ay çocukların dil gelişimine uygun etkinlikler hazırlama 
4. 0-72 ay çocukların dil gelişimini destekleyen materyal hazırlama 

0-72 AY SOSYAL VE 
DUYGUSAL GELİŞİM 

1. 0-72 ay çocukların sosyalleşme özelliklerini anlatan drama çalışması yapma 
2. 0-72 ay çocukların duygusal tepkilerini neden -sonuç ilişkisiyle anlatan afiş 

hazırlama 
3. 0-72 ay aralığından seçtiği bir çocuğun sosyal ve duygusal gelişimini 

gözlemleyerek kaydetme 
4. 0-72 ay çocukların sosyal ve duygusal gelişimine uygun etkinlikler hazırlama 

0-72 AY CİNSEL VE 
AHLAK GELİŞİMİ 

1. 0-72 ay çocukların cinsel gelişimi etkileyen faktörlerle ilgi eğitici afiş oluşturma 
2. Yaşadığı toplumun ahlaki ve kültürel değerleri, beklentileri ile ilgili rapor 

hazırlama 
3. Ahlak gelişimine yönelik drama çalışmaları yapma 
4. 0-72 ay çocukların cinsel kimliğinin geliştirilmesine yönelik etkinlikler hazırlama 
5. 0-72 ay çocukların ahlak gelişimine uygun etkinlikler hazırlama 
6. 0-72 ay çocukların cinsel gelişimine uygun etkinlikler hazırlama 

 



DERSİN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

• Öğrencilerin araç ve gereçleri iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun kullanmalarına yönelik açıklamalar 
yapılmalıdır.  

• Zümre öğretmenler kurulu temrinlerden okulun fiziki şartlarına, atölye ve öğrenci sayılarına ve seviyelerine göre 
uygun olanları seçerek uygulayacaktır. Temrinler mutlaka tamamlanacaktır. 

• Bu derste öğrencilere yaptığı çalışmalara sınıf arkadaşlarına sunmasına fırsat verilerek iletişim becerilerinin 
gelişmesi sağlanmalıdır. 

• Anlatımdan ve örnek çalışmalardan sonra, dersin öğrenme kazanımlarının öğrencide pekiştirilmesi amacıyla birden 
fazla uygulama faaliyeti yapılmalıdır.  

• Bu derste, verilen görevi yapma farklılıklara saygı, yaşam haklarına saygı, kendini ifade edebilme, toplum önünde 
konuşma, birlikte iş yapabilme, empati ve özdenetim değer, tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer 
verilmelidir. 

 
 

 


