
 

 

TOKİ ŞEHİT ER YILMAZ ÖZDEMİR İLKOKULU  

REHBERLİK SERVİSİ 

ÖĞRENCİDE GELİŞİM DÖNEMLERİ  ORTA (İKİNCİ) ÇOCUKLUK 7-12 YAŞ 

FİZİKSEL VE MOTOR GELİŞİM  

 Gelişim yavaşlamıştır. 

 Küçük kaslar kullanılmaya başlamıştır 

 Spor yapabilirler  

 Yetişkinlere benzemeye başlarlar 

 El göz koordinasyonu sağlarlar 

 Kız çocukları erkeklere göre daha oturaklı ve ağırbaşlıdırlar 

 Sol el kullanma dönemi bu devrede başlar. 

 Oyunlarda motor beceriler gelişir.  

 Vücuduna karşı olumlu tutum sergiler. Kendini az çok tanır 

 Beden yapısında yavaş yavaş değişiklik meydana gelir 

 Büyük ve küçük kaslar gelişmeye devam eder 

 

 SOSYAL GELİŞİM 

 Günlük yaşam için gerekli kavramları öğrenmeye başlamıştır. 

 Arkadaşlarla olgun ilişkiler kurabilir. 

 Cinsiyet rollerini öğrenmiştir 

 Kurum ve kuruluşlara karşı olumlu ya da olumsuz tutumlar ortaya koyabilir 

 Kendi cinsine karşı yakınlık duyarken, yavaş yavaş karşı cinsi merak etme eğilimleri de başlamıştır 

 Çabalarına destek beklerler 

 Oyunlar amaçlıdır ve artık çevre iyice fark edilmiştir. Çabası desteklenmezse körelir ve sürekli 
eleştirilirse içe kapanıklılık 

 

PSİKOLOJİK GELİŞİM 

 Hem cinse karşı yakınlık duyar 



 

 

 Yavaş yavaş savunma mekanizmalarını kullanmaya başlar.  Suçu başkasına atabilir, model seçebilir, 
hayal dünyasında kurgulama yapabilir.  

 Sosyal olana yönelik yoğun ilgi gösterilirken cinsiyet açısından gizil, örtük bir dönem geçirir 

ZİHİNSEL VE BİLİŞSEL GELİŞİM 
DİL GELİŞİMİ  

 Somut düşünme dönemindedirler 

 Duyu organları yoluyla gözlem ve deneyime dayalı olarak bilgi edinirler 

 Gelişim hızları farklıdır 

 Çalışmalar ve çevre desteği büyük önem taşır 

 Olumlu dil ve gerçekçi hedefler konulması önemlidir 

 Üretim ve başarılı olma çabası desteklenmelidir. 

 Yetişkinlerin kullandıkları aletleri kullanma becerisi geliştirirler. 

 Bir aleti kullanmak istediğinde tehlikeli değilse engellenmemelidir 

 Odaklanma ve tersine dönebilirlik gelişmiştir.  

 Mantıksal çıkarsamalar sıralama, sınıflama,  

 Somut nesnelerle mantık yürütme gelişir 

 Ters ve düz  sıralama yapabilirler 

 Hayalle gerçek ayırt edilir. 

 Ben merkezli düşünce yerini biz merkezli düşünceye bırakabilir 

 Nesnelerin dış baskısından kurtulup yavaş yavaş arka planını düşünmeye başlar 

 Mantığa dayalı sorular yoğun olarak sorulur 

 Sayı ve ağırlık kavramları gelişir 

AHLAKİ GELİŞİM 

 Kişiler arası uyum dönemidir 

 Aferin iyi çocuk dönemi denilen dönemdir 

 Kanunlara göre hareket edilmelidir 

 Toplumcu yaklaşım sergiler 

 Tasvip edilme, aile üyelerini, öğretmenlerini memnun etme davranışları da gösterir. 



 

 

 Bu dönemde kendini sorumlu hisseder 

 Dini açıdan da tüm sorumluluklarının başladığı bir döneme girmiştir artık 

 Değerler oluşur ve ahlaki gelişimini bu değerlerle oluşturur 

ÖZETLE 

7-10 YAŞ EVRESİNDE ÇOCUKLARIN SAHİP OLDUKLARI ÖZELLİKLER  

Sezgisel düşünmenin yerini mantıksal düşünmeye bıraktığı’ nedensellik dönemi’ başlar.  

Bilişsel düşünmenin büyük bir bölümü bu dönemde başlar.  

Bu evrede çocuklar örgün eğitim için hazırdırlar.  

Motor becerilerinde kaydedilir bir gelişme gösterirler.  

Dinleme becerilerinde kaydedilir bir gelişme gözlenir.  

Uzlaşma ve işbirliği içindedirler.  

Bu özelliklerinden dolayı yakın arkadaşlıklar kurabilme becerileri geliştirirler.  

Oyunlarda yenilgiyi kabul edebilirler ve yenilgiden dolayı yıkılmazlar.  

Kuralları kabullenirler ve harfiyen uygularlar.  

Karne, not ya da öğretmenin övgüsü gibi somut ödüllere cevap verirler  


