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ÇOCUK GELİŞİM ÜNİTESİ

Ünitemizde öğrencilerimize çocuğu tanıma ve 
değerlendirme teknik ve yöntemleri hakkında bilgi verilme-
kte, teorikte edindikleri bilgileri pratiğe dönüştürme imkânı 
sunulmaktadır. Ayrıca ailelerin istekleri doğrultusunda 
çocukların ayrıntılı gelişimsel değerlendirmeleri yapılmaktadır. 
Yapılan değerlendirmeler ile gereksinimleri belirlenen çocuk 
ve aileler, gereksinimleri doğrultusunda ilgili diğer birimlere 
yönlendirilmekte veya ailenin talep etmesi durumunda çocuk 
için uygun gelişimsel destek programları hazırlanmakta ve 
uygulanmaktadır. Yapılan tüm uygulamalar hakkında aileye 
bilgi verilmekte  “Ev Temelli Gelişimsel Destekli Program” ben-
imsenmektedir. Çocuk gelişim ünitemizde eğitici materyaller, 
kuklalar, çocuk kitapları, fen-doğa ve matematik materyalleri, 
duyu-bütünleme materyalleri, müzik materyalleri, top havu-
zu, yazı tahtası, çocuk masası ve sandalyeler bulunmaktadır.
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DRAMA ODASI

Yaratıcı drama, bir amacın, düşüncenin, doğaçlama, rol oyna-
ma (rol alma) gibi tekniklerden yararlanılarak bir grup tarafından 
canlandırılmasıdır. Drama odamızda öğrencilerimizle doğaçlama, rol 
oynama vb. teknikler kullanılarak drama etkinlikleri planlanmakta ve 
uygulanmaktadır. Drama uygulamaları kapsamında öğrencilerimiz 
çocukların gelişimsel özelliklerini dikkate alarak yaratıcı drama et-
kinlikleri planlanma, uygulama ve değerlendirme konusunda beceri 
kazanırlar.  Drama odamız rahatlıkla fiziksel aktivite yapılabilecek 
genişliğe sahiptir ve zemini parke kaplıdır. Drama dolabı, renkli yer 
minderleri, sallanan sandalye ve rol oynama çalışmaları sırasında 
kullanmak amacıyla kostümler, aksesuarlar, peruklar, şapkalar vb. 
birçok materyal bulunmaktadır.
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ÇOCUK GELİŞİMİ
UYGULAMA LABORATUVARI
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Çocukların gelişim ve öğrenme sürecinde öğrenme ortamları büyük önem taşımaktadır.  Erken çocukluk 
eğitiminde (0-8 yaş) öğrenme ortamı özel bir amaç için belirlenmiş, ilgili eşya ve materyallerin bulunduğu özel 
olarak oluşturulan alanlardır. Çocuğun gelişimini ve öğrenmesini destekleyen nitelikli bir ortam, özel bir amaç 
için belirlenmiş ilgili eşyalar ve materyallerin bulunduğu özel sınıf alanları olarak tanımlanan öğrenme merke-
zlerine ayrılarak düzenlenmektedir. 

Bölümümüz tarafından düzenlenen öğrenme merkezleri öğrencilerimizin öğrenme süreçlerini en üst sevi-
yede desteklemektedir. Öğrencilerimiz henüz staj ya da uygulama dersleri almadan bir erken çocukluk sınıfında 
bulunan öğrenme merkezlerinin kullanım amaçlarını ve süreçlerini tanıma fırsatı elde etmektedirler. Çocuk 
gelişimi uygulama laboratuvarında öğrencilerimiz öğrenme ve gelişim desteği sağlayan eğitici materyallere do-
kunmakta, tanımakta ve kullanmayı öğrenmektedirler. Bu deneyim öğrencilerimizi staj ve uygulama derslerine 
en iyi şekilde hazırlamaktadır. 

Çocuk Gelişimi Bölümü Laboratuvarımızda bulunan öğrenme merkezleri şunlardır:



Fen ve Doğa Merkezi
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Erken çocukluk döneminde çocuklarının bilişsel gelişimlerini destekleyen, çevrelerine ve evrene yönelik ilg-
ilerini artırmayı ve sorularını cevaplamayı amaçlayan merkezdir. Burada bulunan eğitici materyaller, çocukların 
merak duygularını geliştirmekte ve doğa olaylarını keşfetmelerine yardımcı olmaktadır. Öğrencilerimiz okul 
öncesi eğitim kurumlarında uygulamalara çıkmadan önce bu merkezde okul öncesi dönem fen-doğa materyal-
lerini tanımakta ve çocukların gelişimsel özelliklerini dikkate alarak fen-doğa etkinlikleri planlayabilmektedirler. 
Fen doğa merkezimizde büyüteç, mikroskop, mıknatıs, ayna, termometre, ölçme çubukları, kaşıklar, kepçeler, 
huniler, ölçekli kaplar, el feneri, farklı renk, şekil ve büyüklükle ilgili kavram materyalleri, yerküre, insan vücudu 
maketi bulunmaktadır.



Montessori Öğrenme Merkezi
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Çocuğun etrafını saran fiziksel çevrenin onun gelişim ve öğrenme sürecindeki rolü tarihte pek çok teorisyen 
tarafından vurgulanmıştır. Bunlardan biri de tıp doktoru, bilim insanı ve eğitimci Maria Montessori’dir (1870-
1952). Montessori “dikkatle hazırlanmış bir sınıf ortamı”nın bağımsız öğrenmeyi destekleyeceğini ve sınıf 
ortamında bulunan her bir materyalin, belirli bir öğrenme hedefini karşılaması gerektiğini belirtmiştir. Montes-
sori öğrenme merkezinde orijinal Montessori materyalleriyle çalışılmaktadır. Öğrencilerimiz laboratuvarımızda 
Montessori materyallerine ulaşabilmekte ve materyallerle Montessori metoduna uygun eğitim vermek için 
uygulamalar yapabilmektedirler. Montessori materyalleri günlük yaşama becerilerini geliştiren matery-
aller,  duyu materyalleri, dil ve matematiksel becerileri geliştiren materyallerden oluşur. Montessori sınıfları 
standart olarak düzenlenmekte olup kullanılan her materyal bütün Montessori sınıflarında aynıdır. Her ma-
teryalden bir tane bulunduğu için çocuklarda sırasını bekleme, uygun bir çözüm yolu üretme, isteğini sonraya 
erteleyebilme gibi çok önemli sosyal becerilerin desteklenmesi sağlanabilmektedir. Öğrencilerimiz materyal-
leri kullanarak Montessori’nin üç aşamalı sunum tekniğini de öğrenmektedirler. Üç aşamalı sunum, materyali 
çocuklara tanıtma, kavrama ve kullanma sürecinde yol göstermek için kullanılan temel bir tekniktir ve çocuk 
gelişimcilerin edinmesi gereken kritik bilgilerden biridir. Tüm materyaller temiz, eksiksiz ve estetik bir görünüme 
sahiptir. Bu durum çocukların da aynı şekilde dikkatli, özenli çalışmalarını ve çalışmayı problemsiz bir şekilde 
tamamlamalarını sağlar. Kullanılacak malzemenin çekici renklerde olması çocukları ve çocuklar kadar çocuk 
gelişimci adayı öğrencilerimizi de materyallerden öğrenmeye teşvik etmektedir. Montessori öğrenme merke-
zimizde Toddler materyalleri, matematik materyalleri, duyu materyalleri, günlük yaşam materyalleri, yazıya 
hazırlık (dil) materyalleri, montessori puzzle (kozmik) ve montessori destek materyalleri bulunmaktadır.



Kukla Merkezi 
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Geçmişten günümüze çocukların 
vazgeçemediği ilgi alanlarından bir tanesini 
de kuklalardır. Kuklalar çocukların bilişsel, dil, 
sosyal, duygusal gelişimlerini, hayal gücünü 
ve yaratıcı düşünme becerilerini destekleme-
ktedir. Çocukları eğlendiren, eğlendirirken de 
öğreten materyallerdir. Öğrencilerimiz kukla 
merkezimizde kuklaları tutma ve oynatma den-
emeleri yapmakta, kuklaları kullanarak öykül-
er oluşturmaktadırlar. Kuklaları kullanarak 
çocukların duygularına ait sorular sormayı ve 
hatta vantrilok gibi konuşturmayı denemekte-
dirler. Kukla merkezimizde kukla sahnesi, kukla 
dolapları, el ve avuç içi kuklaları, çorap ve ağzı 
hareketli kuklalar, parmak, yüzük, çomak, tahta 
kaşık, gölge, eldiven vb. kuklalar bulunmaktadır. 
Kuklaların çoğu lisans öğrencilerimiz tarafından 
materyal geliştirme dersi kapsamında 
yapılmıştır.



Kitap Merkezi
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Kitaplar çocukların bilişsel, dil, sosyal, duygusal gelişimlerini 
desteklemekte, hayal gücünü geliştirmektedir. Öğrencilerimiz ki-
tap merkezinde çocukların gelişimsel özelliklerini dikkate alarak 
kitap seçmeyi, çocukların okuryazarlık becerilerini desteklemeyi 
öğrenmekte ve kitap görsellerini inceleyerek çocuk edebiyatı 
hakkında deneyim edinmektedirler. Kitap merkezimizde çocuk 
edebiyatının nitelikli örneklerinden oluşan bir seçki bulunmaktadır. 



Erken Okuryazarlık Öğrenme Merkezi
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Erken okuryazarlık öğrenme merkezi, Erken Okuryazarlık yüksek lisans dersi kapsamında öğrencilerimizin 
katkılarıyla oluşturulmuştur. Erken okuryazarlık öğrenme merkezimizde çocuklarla yazılı iletişim kurmak 
amacıyla kullanılan duyuru panosu, çeşitli alfabe oyunları, sınıf yönetimi çizelgeleri, günlük program çizelge-
leri, sınıf kurallarının yazılı olduğu posterler, işlevsel iletişim ve yönlendirme içeren tabelalar, deneyim çizelge-
leri, yoklama çizelgesi, öğrenme merkezleri kullanım çizelgesi, sorumluluk çizelgesi ve takvim gibi materyaller 
bulunmaktadır. 



Müzik Merkezi

Etkili bir öğretim yöntemi olarak kullanılan müzik 
çocukların gelişimlerini ve yaratıcı düşünme beceriler-
ini desteklemektedir. Müzik merkezimizde öğrencilerimiz 
çocukların gelişimsel özelliklerini dikkate alarak müzik etkin-
likleri planlamakta ve uygulamaktadırlar. Müzik aletlerini kul-
lanarak ritm çalışmaları yapmakta, çocukların sesleri dinleme, 
sesleri ayırt etme, kendini müzikle ifade etme gibi kazanımlarını 
desteklemeyi öğrenmektedirler. Müzik merkezimizde orff ma-
teryalleri, tef, marakas, kastanyet, ritim çubukları, zil, parmak 
zili, çelik üçgen, agogo, davul, ses bloğu, kselefon, kastanyet 
bulunmaktadır. Ayrıca lisans öğrencilerimiz tarafından ma-
teryal geliştirme dersi kapsamında yapılmış çeşitli müzik ma-
teryalleri yer almaktadır.
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Adres	 :	Aksu	Mah.Sıhhiye	Sok.	No:11	18200	ÇANKIRI
Telefon	:	0(376)	213	17	02
Fax	 :	0(376)	212	00	75
Email	 :	sbf@karatekin.edu.tr		
Web	 :	sbf.karatekin.edu.tr	
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