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Bu yayın Millî Eğitim Bakanlığı tarafından UNICEF’in finansal desteği ile hazırlanmıştır. 
Yayında beyan edilen görüşler kişilerin kendi sorumluluğundadır ve hiçbir şekilde Millî Eğitim 

Bakanlığı ve UNICEF’in görüş ve politikalarını yansıtmamaktadır.



Eserinin üzerinde imzası olmayan yegâne sanatkârlar öğretmenlerdir.
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Engeli Olan Çocuklar İçin Okul Öncesi Değerlendirme Çerçevesi Öğretmen Kılavuzu, Fasikül 5

Toplumsal çeşitliliğe katkı sunan önemli kaynaklardan biri şüphesiz engeli olan bireylerdir. Engelliliğe ilişkin 
tutumların değişmesi, bireysel farklılıklara yönelik duyarlığın oluşması, duyarlık ve olumlu tutumların hayata 
geçmesi ve engeli olan bireylerin toplumsal yaşama katılımlarının artırılması amacıyla son yıllarda çok sayıda 
çalışma yürütülmektedir. Bu çalışmaların eğitim ayağı kapsayıcı eğitim çatısı altında gerçekleştirilmektedir. 
Kapsayıcı eğitim; tüm öğrenenlerin, kültürlerin ve toplulukların farklı gereksinimlerine, öğrenmeye katılımı 
artırmak ve eğitim sistemi içinde fırsat eşitliği sağlamak yoluyla yanıt verme sürecidir. Bu yönüyle kapsayıcı 
eğitim farklı nedenlerle özel gereksinimleri olan tüm çocukların eğitim hakkının sağlanması için gerekli 
yaklaşım ve uygulamaları içermektedir.

Kapsayıcı eğitim anlayışına dayanan bu çalışmada; engeli olan ya da desteğe gereksinim duyan çocuklarımızın 
gelişim ve öğrenme süreçlerini desteklemek amacıyla sınıf içi değerlendirme süreçlerine odaklanılmaktadır. 
Değerlendirmeyi eğitim sürecinin en önemli bileşenlerinden biri olarak ele alan kapsayıcı eğitim anlayışı, 
eğitimin veriye dayalı olarak sürekli ve sistematik planlanmasını, uygulanmasını, değerlendirilmesini ve 
buna göre yeniden planlanması ve uygulanmasını öngörür. Eğitimin ancak bu şekilde engeli olan ya da 
desteğe gereksinim duyan çocuklarımızın bireysel gereksinimlerine ve gelişimsel özelliklerine en uygun 
hâle getirilebileceği fikrini benimser. 

Ülkemizde kapsayıcı eğitim uygulamaları konusunda bazı sınırlılıklar yaşanmakta, eğitimin veriye dayalı olarak 
planlanması ve yürütülmesi hedeflenen düzeyde gerçekleştirilememektedir. Okullarımızda genel olarak 
yaşadığımız bu sınırlılık, kapsayıcı eğitim uygulamalarını hızla yaygınlaştırmaya çalıştığımız bu günlerde çok 
daha dikkat çekici bir hâle gelmiş ve bu ihtiyaca yanıt verilmesi kaçınılmaz olmuştur. Bu kapsamda, Millî 
Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü öncülüğünde ve UNICEF 
Türkiye Temsilciliği’nin desteğiyle gerçekleştirilen bu çalışma ile engeli olan ya da desteğe gereksinim duyan 
çocuklarımız için kapsayıcı eğitim ilkelerini esas alan ve gelişim izlemeye dayalı bir sınıf içi değerlendirme 
çerçevesi oluşturulmuştur. 

Oluşturulan çerçeve ile öğrenme ortamındaki engeli olan veya desteğe gereksinim duyan tüm 
çocuklarımızın tanımaya yönelik değerlendirmeler yoluyla gelişimsel özellikleri belirlenebilmektedir. Böylece 
bu çocuklarımızın gereksinimleri dikkate alınarak bir eğitim planı oluşturabilmekte, çocukların gelişimleri bu 
plan çerçevesinde sürekli olarak izlenebilmektedir. İzlemeler sonucu elde edilen veriler ise eğitimde gerekli 
düzenlemeleri yapmak üzere kullanılarak eğitim süreci daha etkili hâle getirilebilmektedir.

Bütün bu çaba, engeli olan ve desteğe gereksinim duyan çocuklarımızın alacağı eğitiminin niteliğini 
yükseltmek ve böylece toplumsal yaşama daha etkin katılımlarını sağlamak amacına yöneliktir. Bu amaca 
ulaşabilmemiz ise ancak siz öğretmenlerimizin gayret ve desteği ile mümkün olabilecektir. 

Gayret ve desteğiniz için teşekkürlerimizle…

SUNUŞ
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BAŞLARKEN

Değerli Öğretmenlerimiz, 

Altı fasikülden oluşan bu kitap setini, sınıflarınızda bulunan engeli olan ya da desteğe gereksinim duyan 
çocukların öğrenme ve gelişimlerini izlemek amacıyla yapacağınız değerlendirme uygulamalarında size yol 
gösterici olması amacıyla hazırladık. Değerlendirmeler sırasında ihtiyacınız olacak bilgileri çok sayıda örnek-
le de destekleyerek mümkün olduğunca kapsamlı bir şekilde sunmaya çalıştık. Uygulamalarınızda kolaylık 
sağlamak için bilgileri içeriğine uygun şekilde bölerek aşağıda sunduğumuz başlıklarla toplam altı fasikülde 
sunduk.

• Fasikül 1. Engeli Olan Çocukların Genel Eğitim Ortamlarında Eğitimi 

• Fasikül 2. Değerlendirme Türleri ve Ölçme Araçları

• Fasikül 3. Sınıf İçi Değerlendirme Çerçevesi

• Fasikül 4. Değerlendirme Uyarlamaları ve İçerik Değişiklikleri

• Fasikül 5. Tanımaya Yönelik Değerlendirmede Örnek Uygulamalar

• Fasikül 6. İzlemeye Yönelik Değerlendirmede Örnek Uygulamalar

Setin beşinci fasikülü olan bu kitabı da üçüncü fasikülde sunulan değerlendirme çerçevesini desteklemek 
üzere tanımaya yönelik değerlendirme örnekleri ile hazırladık. Hazırladığımız örneklerin değerlendirme çer-
çevesinin anlaşılmasına ve uygulanmasına kolaylık oluşturacak şekilde ayrıntılı sunulmasına gayret ettik. 
Beş gelişim alanında (bilişsel, dil, sosyal-duygusal, motor ve öz bakım) değerlendirme aracı örnekleri ile 
araçların geliştirilmesi ve uygulanması sürecine ilişkin bilgiler ve elde edilen sonuçların nasıl yorumlana-
cağına ilişkin açıklamalar sunmaya çalıştık. Böylelikle örneklerden yararlanarak kendinizin de sınıfınızdaki 
çocukların özelliklerine ve gereksinimlerine uygun araçlar geliştirebilmenizi hedefledik. Ayrıntılı bir şekilde 
incelemenizi önerdiğimiz içeriği ile tanımaya yönelik değerlendirmeleri daha rahat uygulamanızı amaçladık.  

Bu çerçevede oluşturduğumuz fasikülü sizler de lütfen dikkatle okuyunuz ve sunulan bilgileri kendi sınıfı-
nızdaki çocuklarla ilişkilendirerek yorumlayınız. Sınıf içindeki tanımaya yönelik değerlendirme uygulamaları-
nıza yön vermek ve süreci etkili bir şekilde sürdürmek amacıyla bu fasikülden yararlanmaya devam ediniz. 
Özellikle değerlendirmelerde kullanacağınız araçlarınızı geliştirirken fasikülde sunduğumuz örneklerden ya-
rarlanınız. Nasıl geliştirildiği, uygulandığı ve sonuçlarının nasıl yorumlanacağı ayrıntılı olarak tanımlanan araç 
örneklerinden yararlanarak kendi araçlarınızı geliştiriniz. Tüm uygulamalarınız sırasında bu fasikülde sunulan-
ların sadece örnek olarak sunulduğunu, kendi sınıfınızdaki çocukların bireysel özelliklerine ve gereksinimle-
rine uygun değişikliklerle kendi araçlarınızı geliştirmeniz gerektiğini unutmayınız.    

Uygulamalarınızda kolaylık ve başarı dileklerimizle…

Engeli Olan Çocuklar İçin Okul Öncesi Değerlendirme Çerçevesi Öğretmen Kılavuzu, Fasikül 5
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TANIMAYA YÖNELİK DEĞERLENDİRME

Okul öncesi eğitiminde tanımaya yönelik değerlendirme, tanı almış engeli olan öğrenciler ile tanısı olmadığı 
hâlde desteğe gereksinim duyan öğrencilere yönelik olarak planlanır. 

Aşağıda tanımaya yönelik değerlendirmede esas alınan gelişim alanlarına yönelik değerlendirme örnekleri, 
araçların nasıl geliştirileceği, nasıl uygulanacağı ve sonuçlarının nasıl yorumlanacağına dair açıklamalar ile 
birlikte sunulmuştur. 

Tanımaya Yönelik Değerlendirme: Bilişsel Gelişim

Okul öncesi dönemde çocukların bilişsel gelişim özellikleri çocukların genel gelişim düzeylerinin en temel 
belirleyicisidir. Bilişsel gelişim alanı diğer gelişim alanlarıyla doğrudan ilişkilidir ve çocukların bildikleri 
kavramlar, iletişim becerileri, mantık-muhakeme becerileri ve ilkokula hazırlık becerileri gibi çeşitli beceri 
ve davranışları içerir. Engeli olan çocuklarda bilişsel gelişim yaygın olarak yetersizlik yaşanan bir alandır. 
Ayrıca gelişimsel desteğe ihtiyaç duyan çocukların belirlenmesinde bilişsel becerilerin değerlendirilmesi 
önemli bir yer tutar. Bu açıdan, engeli olan çocukların ve desteğe gereksinim duyan çocukların mevcut 
gelişim düzeylerini ve desteklenmesi gereken alanları belirleyebilmemiz ve uygun eğitim programlarını 
hazırlayabilmemiz için bilişsel gelişim alanını değerlendirme sürecine dâhil etmemiz önemlidir.  

Okul öncesi dönemde çocukların bilişsel gelişimle ilgili becerilerini değerlendirmek (tanımak) için çeşitli 
araçlar kullanılabilir. Aşağıda bunlardan ebeveyn görüşme formu ve derecelendirme ölçeğine birer örnek 
olarak verilmiştir. Ayrıca her bir örnek aracın nasıl geliştirildiği, uygulandığı ve sonuçlarının nasıl yorumlandığı, 
aracın hemen üstündeki bir tabloda ayrıntılı açıklanmıştır. Biz de bu açıklamalardan yararlanarak sınıfımızdaki 
çocukların yaşlarına ve gelişim özelliklerine/gereksinimlerine uygun olacak şekilde kendi araçlarımızı 
geliştirebilir ve uygulayabiliriz. Ek olarak, burada sadece sınırlı sayıda araç örneği sunulduğundan, Fasikül 
2’de farklı araç türlerine ilişkin sunulmuş açıklamalardan ve diğer gelişim alanlarını değerlendirmek için 
geliştirilmiş araç örnekleri ve açıklamalarından da yararlanarak bilişsel becerileri değerlendirmeye yönelik 
kendimiz başka araçlar da geliştirebiliriz.  
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EBEVEYNLE 
GÖRÜŞME FORMU

Aracı Nasıl Geliştirelim?
Nasıl 

Uygulayalım?
Sonuçları Nasıl 
Yorumlayalım?

• Çocuğun bilişsel 
gelişimi ile ilgili 
neleri yapabildiği 
ya da nelere 
gereksinim duy-
duğu hakkında 
genel bilgi elde 
etmek amacıyla 
ebeveynlerle ya 
da çocuğu iyi 
tanıyan yakınları 
ile görüşme 
yapmak, bilgi 
toplamanın yol-
larından biridir. 

• Bu kişiler farklı 
durumlarda 
çocuğu gözlem-
leyebildikleri için 
görüşme yoluyla 
çocuk hakkında 
önemli bilgiler 
verebilirler.

• Görüşme sıra-
sında bu kişilere 
sorabileceğimiz 
sorulardan ba-
zıları aşağıda 
BİL 1.1’de örnek 
olarak sunul-
muştur.

• Örnek sorular-
dan yararlanarak 
çocuğun yaşına 
ve gelişimine 
göre kendi 
sorularımızı 
oluşturabilir ve 
görüşmede kul-
lanabiliriz.

• Görüşme sorularını genel 
olarak kazanım ve gös-
tergelerden yararlanarak 
mantık-muhakeme, prob-
lem çözme, erken fen ve 
matematik becerilerine 
yönelik oluşturalım. 

• Soruların sayısını ve içeri-
ğini çocuğun engeli, geli-
şimsel özellikleri ve yaşına 
göre detaylandıralım veya 
azaltalım.

• Soruları oluştururken, gö-
rüşme yapacağımız kişinin 
anlayabileceği sözcükler 
kullanmaya dikkat edelim, 
gerekirse örnekler ekle-
yelim.

• Görüşme sırasında aldığı-
mız cevapları kaydetmek 
önemlidir. Ancak tüm ce-
vapları yazmak zor olabilir. 
Bu nedenle, görüşme 
öncesinde bilişsel gelişim 
ile ilgili maddeleri oluştur-
mamız önemlidir. Ayrıca 
her bir alt beceride kaba-
ca beceri düzeyini ifade 
edecek (evet, kısmen, 
hayır vb.) işaretlemeler 
için sütunlar oluşturmamız 
yanıtları kaydetmeyi kolay-
laştırır. 

• Görüşmeleri birebir (ço-
cuk ya da başka kişiler 
olmadan) yapalım.

• Öncelikle görüşmenin 
amacını; “çocuğun 
bilişsel gelişimi konu-
sunda bilgi almak için 
sorular soracağımızı” 
açıklayalım ve ardından 
sorulara geçelim. 

• Kişi bir soru kapsa-
mında diğer sorulara 
yönelik de bilgi verirse, 
o soruyu/soruları atla-
yalım.

• Her bir soruya verilen 
cevaba göre Evet, Kıs-
men veya Hayır sütu-
nuna “X” veya “√” gibi 
bir işaret koyalım.

• Söylenen ayrıntı bilgile-
ri ise açıklama sütunu-
na kısaca not edelim. 
Bu sütunda yazdığımız 
bilgiler, çocuk için BEP/
BGP hazırlarken eğiti-
me nereden başlayaca-
ğımız konusunda bize 
yol gösterici olacaktır.  

• Görüşme yaptığımız 
kişi herhangi bir soru-
da konu ile ilgili bilgisi 
olmadığını ifade ederse 
o konuya yönelik başka 
soru sormayalım.

• Çocuk ile ilgili yeterli 
bilgi aldığımızı düşün-
düğümüzde görüşmeyi 
sonlandıralım.

• Görüşmeler 
sonucunda, 
çocuğun 
bilişsel bece-
rilerden han-
gilerine sahip 
olduğu ve 
hangilerinde 
desteklenme-
si gerektiği 
konusunda 
genel bir bilgi 
elde etmiş 
oluruz. 

• Bu bilgilerden 
yararlanarak 
hangi bece-
rilerde daha 
ayrıntılı bilgiye 
ihtiyacımız 
olduğunu ve 
hangi yöntem 
ve araçlarla 
bu bilgiyi 
elde edebi-
leceğimizi 
belirleyebiliriz. 
Örneğin, son-
raki aşamada 
etkinlikler 
sırasında ço-
cuğun belirle-
diğimiz bece-
rideki düzeyini 
gözlemlemeyi 
hedefleyebi-
liriz. 



Engeli Olan Çocuklar İçin Okul Öncesi Değerlendirme Çerçevesi Öğretmen Kılavuzu, Fasikül 5

10

A
B C

• Görüşmelerden elde 
ettiğimiz bilgilerin, diğer 
yöntem ve araçlarla elde 
ettiğimiz bilgilerle örtüşüp 
örtüşmediğini kontrol 
edelim. Örneğin, bazen 
ebeveynin “Yapamaz” 
dediği bazı becerilerde 
çocuk yaşına uygun 
beceri gösterebilir. Böyle 
durumlarda uyuşmazlığın 
nereden kaynaklandığını 
belirleyelim.

BİL 1.1 - Ebeveyn Görüşme Formu
Çocuğun Adı-Soyadı: __________________________ 
Görüşülen Kişi: _______________________________                                             Tarih: _ _/_ _/20_ _

36-60 ay Evet Kısmen Hayır Açıklama

Hayali oyunlar (evcilik, doktorculuk vb.) oynar mı?

Dört-altı parçalı yapbozu tamamlayabilir mi?

1’den 10’a kadar sayar mı?

Ana renkleri isimlendirir mi? (Kırmızı, mavi, sarı)

Dinlediği-kendisine okunan hikâye ile ilgili sorulara 
cevap verebilir mi?

Herhangi bir parmak oyununu ezbere oynar mı?

Herhangi bir şarkıyı ezbere söyleyebilir mi?

Geometrik şekilleri isimlendirir mi? (Daire, kare, 
üçgen, dikdörtgen)

Aynı, farklı kavramını ayırt edebilir mi?

Uzun-kısa, ağır-hafif, büyük-küçük, sert-yumuşak, 
boş-dolu gibi zıt kavramları ayırt eder mi?
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Alçak, yüksek, üzerinde, altında, yanında gibi 
kavramları ayırt eder mi?

Basit yönergeleri yerine getirir mi?  (ör. kutunun 
içindeki kalemi al ve masanın üzerine koy)

Vücut kısımlarını isimlendirebilir mi?

Nesneleri renklerine göre gruplayabilir mi?

Nesneleri şekillerine göre gruplayabilir mi?

Nesneleri büyüklüklerine göre gruplayabilir mi?

Saklanan nesneyi arar mı?

Gece-gündüz, sabah, öğle, akşam gibi zamana 
ilişkin kavramları ayırt eder mi?

Mevsimleri sayıp temel özelliklerini söyleyebilir 
mi?

Hava durumu ile ilgili basit yorumlar yapabilir mi? 
(Hava sıcak, yağmurlu, soğuk gibi)

Bunlar dışında gözlemleriniz ve eklemek istedikleriniz var mı?
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BİLİŞSEL BECERİLER 
DERECELENDİRME 

ÖLÇEĞİ

Aracı Nasıl 
Geliştirelim?

Nasıl 
Uygulayalım?

Sonuçları Nasıl 
Yorumlayalım?

• Gözlemlere dayalı 
olarak çocukların 
bilişsel becerileri 
hakkında edindi-
ğimiz bilgileri bir 
derecelendirme 
ölçeği ile değerlen-
dirmek mümkün-
dür.

• BİL 2.1’de bilişsel 
gelişime ilişkin 60-
72 aylık çocuklar 
için örnek bir dere-
celendirme ölçeği 
sunulmuştur.

• Bu ölçekle çocukla-
rın yaşlarına uygun 
bilişsel becerilerini 
gözlemlemek ve 
düzeyini belirlemek 
hedeflenmiştir. 

• Biz de örnek ölçek-
ten ve bu tabloda 
sunulan açıklama-
lardan yararlanarak, 
kendi derecelen-
dirme ölçeğimizi 
oluşturabiliriz. 

• Gözlemleyeceğimiz 
çocuğun yaşına ve 
gelişim özelliklerine 
göre sorularda de-
ğişiklikler yapabilir, 
bazı soruları çıkara-
bilir veya yeni soru-
lar ekleyebiliriz. 

• •Öncelikle, derece-
lendirme ölçeğinde-
ki maddeleri, okul 
öncesi eğitim prog-
ramının kazanımla-
rını, görüşmelerden 
elde ettiğimiz 
bilgileri ve çocuğun 
gelişim özelliklerini/
yaşını dikkate alarak 
belirleyelim. 

• Derecelendirme 
ölçeğini BİL 2.1.’de 
olduğu gibi; bilişsel 
gelişim becerilerini 
sıraladığımız bir 
sütun ve çocuğun 
performansını işa-
retleyebileceğimiz 
derecelendirme içe-
ren (Örneğin, Ha-
yır=0; Kısmen=1; 
Büyük Oranda=2; 
ve Evet=3) sütunlar 
ile oluşturalım.  

• Çocuğu sınıf ortamın-
da, alan gezilerinde, 
bahçede, oyun zama-
nında veya fen, ma-
tematik gibi çocuğun 
bilişsel gelişimi ile ilgili 
kazanımlarını destekle-
yen etkinlikler sırasın-
da gözlemleyelim. 

• Çocuğun gözlemledi-
ğimiz becerileri farklı 
ortamlarda ve durum-
larda ne düzeyde ger-
çekleştirdiğine dikkat 
edelim. 

• Davranışları gözleye-
mediğimiz veya doğal 
olarak ortaya çıkmadığı 
durumda davranışın 
ortaya çıkacağı oyun/
etkinlik düzenleye-
lim veya çocuğun o 
davranışı göstermesi 
için (Örneğin, blokları 
uzundan kısaya doğru 
sırala) yönerge verelim.

• Gözlemler sırasında 
çocuğun düzeyine 
ilişkin notlar alalım. 

• Gözlem notlarımızdan 
yararlanarak derece-
lendirme ölçeğini dol-
duralım.

• Derecelendirme ölçeği 
ile çocukların bilişsel 
gelişim ile ilgili hangi 
becerilerde ne düzeyde 
performans gösterdiği 
ve hangilerinde prob-
lem yaşadığı hakkında 
bilgiler elde etmiş olu-
ruz. 

• Çocukların bilişsel geli-
şim düzeylerine ilişkin 
toplam puanlarını bir 
grafik üzerinde tüm 
çocuklar için gösterelim 
(bk. BİL 2.2). 

• Grafik, aynı öğrenme 
ortamında bulunan tüm 
çocukların dil gelişim 
düzeyini görmemizi ve 
ortalama düzeyin üze-
rinde veya altında olan 
çocukları tek bakışla be-
lirleyebilmemizi sağlar.

• Gerekli ise çocuğun 
problem yaşadığı bece-
rilerin desteklenmesine 
yönelik planlama yapa-
lım.  
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60-72 ay

1.Sağ-sol elini ayırt eder.

2.Bir elinde kaç parmağı olduğunu söyler.

3.1’den 20’ye kadar sayar.

4.1-10 arası rakamları isimlendirir.

5.Sekiz temel rengi isimlendirir (kırmızı, mavi, 
sarı, yeşil, turuncu, siyah, beyaz, mor).

6.Beşe kadar olan nesneleri teker teker sayar.

7.Parça-bütün kavramını ayırt eder-ifade eder.

8.6-12 parçalı yapbozu tamamlar.

9.Nesneleri miktar, renk, boyut ve şekillerine 
göre sıralar, gruplandırır, karşılaştırır.

10.İki farklı gruptaki nesneleri birebir eşleştirir.

11.Uzun-kısa, ağır-hafif, büyük-küçük, sert-
yumuşak, gibi zıt kavramları ayırt eder.

12.Alçak-yüksek, üzerinde, altında, yanında 
gibi konumla ilgili kavramları ayırt eder.

13.Üç farklı durumu oluş sırasına göre sıralar 
(önce uyandı, sonra kahvaltı etti, okula gitti).

14.Altı veya daha fazla kısımlı insan resmi 
çizer.

15.Eksik bırakılan örüntüyü tamamlar.

16.Mevsimleri sayar ve temel özelliklerini 
söyler.

17.Haftanın günlerini sayar.

18.Hava durumu ile ilgili basit yorumlar yapar 
(hava sıcak, yağmurlu, soğuk gibi).

19.Bitki ve hayvanları gözlemler, temel 
özelliklerini söyler.

20.Anlatılan-görseli gösterilen olay hakkında 
neden sonuç ilişkisi kurar.

21.Oyunun amacına yönelik davranır.

BİL 2.1 - Bilişsel Gelişim Derecelendirme Ölçeği

Yönerge: Gözlemlerinize ve yaptığınız diğer değerlendirmelere dayanarak her bir davranışın çocuk tarafından 
kazanım düzeyini dereceleyiniz. 

Çocuğun Adı-Soyadı: ______________________________ 

Evet: 3      Büyük Oranda: 2  Kısmen: 1       Hayır: 0
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BİLİŞSEL GELİŞİM

BİL 2.2- Bilişsel Gelişim Grafiği

*BİL 2.2’deki Grafiğin Yorumu: Şekildeki gibi bir grafik ile tüm çocukların bilişsel gelişimine 
ilişkin genel bir bilgi edinebilir ve bilişsel gelişiminin desteklenmesi gereken çocuk/ları 
belirleyebiliriz. Örneğin bu grafikte Nazlı, Cem ve Ece’nin bilişsel gelişim açısından yaşlarına 
ve akranlarına göre daha fazla beceride desteğe gereksinim duyduklarını gözlemleyebiliriz. 
Bu durumda, Nazlı, Cem ve Ece’nin bilişsel gelişimlerine ilişkin elde ettiğimiz tüm bilgileri 
daha ayrıntılı inceleyerek hangi becerilerde ne tür sorunlar yaşadıklarını belirleyebilir ve bu 
sorunların desteklenmesinin gerekli olup olmadığı hakkında karar verebiliriz.  

22.Hayali oyunlar oynar.

23.Yapı-inşa oyunları oynar.

24.Kurallı oyun oynar.

TOPLAM PUAN
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Tanımaya Yönelik Değerlendirme: Dil Gelişimi

Erken çocukluk dönemindeki dil gelişimi, çocukların ilerideki akademik başarılarında ve sosyal-duygusal 
gelişimlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Dil gelişimi alanı dil, konuşma, iletişim ve erken okuryazarlık 
becerilerini içermektedir. Okul öncesi dönemde dil gelişimi iyi olan çocuklar ilkokul döneminde okuma 
yazmayı öğrenmede ve okuduğunu anlamada, dil gelişiminde gecikmeler/bozukluklar görülen akranlarına 
göre daha yüksek bir gelişim düzeyi göstermektedirler. Buna karşın, engeli olan çocukların büyük bir 
bölümünde dil gelişiminde gecikmeler ve bozukluklar gelişimin erken dönemlerinden itibaren başlamakta 
ve bu çocuklarda önemli sınırlılıklar görülebilmektedir. Ek olarak, normal gelişim gösteren çocuklarda da 
dil gelişimine ilişkin gecikmeler ve problemler sıklıkla gözlediğimiz bir durumdur. Okul öncesi dönemde dil 
gelişiminde görülen güçlükler, ileride akademik alanlarda başarısızlıklara neden olduğu gibi sosyal-duygusal 
gelişimde de problemlere neden olabilmektedir. Akran ilişkileri geliştirme, akranlarla iletişim başlatma ve 
iletişimi sürdürme ve onlarla oyun oynama becerilerini etkileyebilmekte ve çocukların sosyal kabulünde 
önemli bir rol oynayabilmektedir.

Tanımaya yönelik değerlendirmede çocukların dil gelişimi ile ilişkili olarak biçim (cümle türleri, cümle 
yapıları, sözcüklerin cümle içinde sıralanışı ve eklerin kullanımı), içerik (sözcük dağarcığı, sözcükler arası 
ilişkiler, sözcük türleri) ve kullanım (iletişim amaçlı dil kullanımı, sohbet becerileri, öyküleme vb.) açısından 
değerlendirmeler yapılması önemlidir. Erken okuryazarlık becerileri kapsamında ise ses bilgisi farkındalığı 
ve yazı farkındalığı üzerine değerlendirmeler yapılması önerilmektedir. Aşağıda bu değerlendirmelerde 
kullanılabileceğiniz bazı yöntem ve araçlara yönelik örnekler verilmiştir. Biz de örneklerden ve örnekler için 
sunulan açıklamalardan yararlanarak sınıfımızda bulunan çocukların yaşlarına ve özelliklerine uygun olacak 
şekilde kendi araçlarımızı geliştirebiliriz.

Okul öncesi dönemde dil gelişiminin tanımaya yönelik değerlendirilmesi için aşağıda sıralanmış araçları 
kullanabiliriz: 

1.Sohbet bağlamında dil gelişimi derecelendirme ölçeği

2.Sözcük bilgisi (dağarcığı) kontrol listesi

3.Ses bilgisi farkındalığı kontrol listesi

4.Yazı farkındalığı kontrol listesi
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Sohbet 
Bağlamında
Gelişimini 

Derecelendirme
Ölçeği

Aracı Nasıl 
Geliştirelim?

Nasıl 
Uygulayalım?

Sonuçları Nasıl 
Yorumlayalım?

• Karşılıklı sohbet 
bağlamında 
çocuğun;

• Sözel dili nasıl 
kullandığını, 

• Cümlelerinde 
sözcükleri nasıl 
sıraladığını, 

• Kullandığı söz-
cüklerin çeşitli-
liği ve uygunlu-
ğunu,

• Sözcükleri 
bağlama uygun 
kullanıp kullan-
madığını, 

• Oluşturduğu 
cümlelerin kar-
maşıklığını, 

• Ekleri doğru 
kullanıp kullan-
madığını ve

• Sohbeti sürdü-
rüp sürdüreme-
diğini değerlen-
direbiliriz. 

• Çocukla karşılıklı 
oyun ve sevilen 
etkinlikler bağ-
lamında 10-15 
dakika sohbet 
ederek dil bece-
rilerine ilişkin bir 
derecelendirme 
ölçeği ile değer-
lendirmemizi 
yapabiliriz (bk. 
DİL 1.1).

• Çocuğun ilgi alanı-
na giren konuları 
ve sevdiği oyunları, 
oyuncakları göz-
lemleyerek, çocu-
ğa sorarak ya da 
aileden bilgi alarak 
belirleyelim.

• Sohbet konularını 
çocuğun sevdiği 
çizgi filmlerden, 
oyunlardan, oyun-
caklardan ya da 
yakın zamanda 
yaşadığı deneyim-
lerden oluşturalım.

• İletişimi kolaylaş-
tırdığı için sohbet 
konusu hakkında 
biz de bilgi sahibi 
olmaya çalışalım. 

• Çocuğun daha 
rahat sohbet et-
mesini sağlamak 
için sevdiği bir 
oyuncağı ortamda 
bulunduralım, bu 
oyuncakla oyun 
oynayalım.

• Çocuğun gelişim-
sel özelliklerine 
ve yaşına göre 
belirlediğimiz be-
cerileri içeren bir 
derecelendirme 
ölçeği geliştirelim 
(bk. DİL 1.1). 

• Çocukla sessiz ve rahat bir 
ortamda karşılıklı göz tema-
sını rahat kurabileceğimiz bir 
pozisyonda oturalım. 

• Çocuğun kendini rahat his-
setmesini sağlayalım. Bu-
nun için önce birkaç dakika 
birlikte oyun oynayalım veya 
ilgi çekici bir konuda kendi 
deneyimimizi paylaşalım. 

• Sohbet konusuna çocuğun 
ilgi alanına giren bir konu ile 
başlayalım. 

• Çocuk herhangi bir konuda 
sohbet başlatırsa onun li-
derliğini izleyelim. Sohbeti 
çocuğun başlattığı konuda 
sürdürelim. 

• Sohbet süresince çocuğa 
arkadaşça davranalım.

• Sohbet sırasında gülümse-
yerek, göz kontağı kurarak 
ve şaşırmış gibi mimik ve 
ifadeler kullanarak konuyla 
ilgilendiğimizi ve çocuğun 
söylediklerine değer verdiği-
mizi gösterelim. 

• Sohbet sırasında çocuğun 
daha uzun yanıtlar vermesi 
için açık uçlu sorular sorma-
ya özen gösterelim.

• Derecelendirme ölçe-
ğini sohbetin hemen 
ardından dolduralım ya 
da sohbetin ses kaydını 
alarak derecelendirme 
ölçeğini başka bir za-
manda dolduralım. 

• Tüm çocukların değer-
lendirme sonuçlarını 
kaydedelim ve grafikleş-
tirelim. 

• Çocukların dil gelişimi 
değerlendirme sonuç-
larını bir grafik üzerinde 
tüm çocuklar için göste-
relim (bk. DİL 1.2). 

• Grafik, aynı öğrenme 
ortamında bulunan tüm 
çocukların dil gelişim 
düzeyini görmemizi ve 
ortalama düzeyin üze-
rinde veya altında olan 
çocukları tek bakışla be-
lirleyebilmemizi sağlar.

• Buna göre her bir çocu-
ğun aynı öğrenme orta-
mındaki akranlarına göre 
ne düzeyde olduğunu 
belirleyelim. 
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• Sohbet süresince çocuğun 
anlayacağı uzunlukta ve 
karmaşıklıkta cümleler 
kullanalım. 

• Sohbetin kesintiye uğradığı 
zamanlarda çocuğun son 
cümlesi üzerine yorumlar 
yapalım ve devamını merak 
ediyormuş gibi davranalım.

• Sohbetin derinleşmesi için 
kendi anılarımızı da anlatalım 
ve çocuğun benzer 
deneyimlerini anlatmasını 
isteyelim. 

• Çocuğun konuşmadığı veya 
konuşmaktan çekindiğini 
gözlemlersek veya bir 
şekilde gerçek dil gelişim 
düzeyini sergilemediğini 
düşünürsek sohbeti başka 
bir zamanda tekrarlayalım.

Davranışlar Sık sık Bazen Hiç

1. Sohbet sırasında hep aynı sözcükler yerine farklı sözcükler kullanarak konuşur. 2 1 0

2. Sohbet sırasında sözcükleri anlamlarına uygun biçimde kullanır. 2 1 0

3. Sohbet sırasında zaman eklerini doğru kullanır (di, miş, ecek, iyor vb.). 2 1 0

4. Sohbet sırasında özne yüklem uyumu olan cümleler kullanır. 2 1 0

5. Sohbet sırasında iyelik ve yönelim eklerini doğru kullanır. 2 1 0

6. Sohbet sırasında bileşik cümleler (ve, fakat, ama gibi bağlaçlar kullanarak 
oluşturulmuş cümleler) kullanır.

2 1 0

7. Sohbet sırasında olayları anlatırken zaman sıralaması yapar (“Önce… sonra … 
oldu” gibi).

2 1 0

8. Sohbet sırasında karmaşık cümleler (-erken, -ip, -mek,- ince gibi eylemsiler 
kullanarak oluşturulmuş en az bir yan cümle içeren cümleler; Örneğin, Gelirken 
arkadaşımı gördüm) kullanır.

2 1 0

9. Sohbet sırasında göz teması kurar. 2 1 0

10. Konuşmalarında vurgu ve tonlamalarını uygun kullanır. 2 1 0

11. Sohbet konusunu sürdürür. 2 1 0

DİL 1.1 - Sohbet Bağlamında Dil Gelişimini Derecelendirme Ölçeği

Çocuk adı: _____________________________               Tarih: _ _/_ _/20_ _
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12. Bir konu tamamlanınca yeni bir konuda sohbet başlatır. 2 1 0

13. Soru sorarak yeni bir sohbet konusu başlatır. 2 1 0

14. Sohbet sırasında yanlış anlaşılmaları düzeltir. 2 1 0

15. Anlaşılmayan konular hakkında daha açık bilgi verir. 2 1 0
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DİL GELİŞİM

DİL 1.2 - Sohbet Bağlamında Dil Gelişimini Derecelendirme Ölçeği Sonuç Grafiği*

*DİL 1.2’deki Grafiğin Yorumu: Grafik DİL 1.2’de gördüğümüz üzere aynı öğrenme ortamında yer 
alan çocukların sohbet bağlamında dil gelişimi derecelendirme ölçeğinden aldıkları puanlar 
farklılıklar göstermektedir. Kemal, Tuna ve Altan’ın akranlarına göre ortalamanın üzerinde dil 
gelişimi puanları aldıkları görülürken, Suna, Onur ve Yağmur’un ise akranlarına göre daha 
düşük puanlar aldıkları dikkati çekmektedir. Bu sonuçlar bize Yağmur’un, Onur’un ve Suna’nın 
dil gelişimlerinin desteklemesinin gerekebileceğini göstermektedir. Bununla birlikte böyle bir 
karara varabilmemiz için farklı araçlarla ve farklı ortamlarda yaptığımız değerlendirmelerin de 
benzer sonuçlar veriyor olduğundan emin olmamız gerekmektedir.
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SÖZCÜK BİLGİSİ 
KONTROL 
LİSTESİ

Aracı Nasıl Geliştirelim?
Nasıl 

Uygulayalım?
Sonuçları Nasıl 
Yorumlayalım?

• Çocukların söz-
cükleri anlama 
ve ifade etme 
becerilerini 
değerlendir-
mek amacıyla 
kullanabiliriz. 

• Sözcük anlama 
ve ifade etme 
becerilerinin 
değerlendiril-
mesinde ço-
cukların günlük 
yaşamda sık-
lıkla karşılaştık-
ları, yaşlarına 
uygun farklı 
türdeki sözcük-
leri (isim, fiil, 
sıfat) kullana-
biliriz (bk. DİL 
2.1).

• Anlama beceri-
lerini, resimler 
arasından ken-
disine söyledi-
ğimiz sözcüğü 
gösterme şek-
linde ve ifade 
etme becerile-
rini gösterilen 
resmi isimlen-
dirme şeklinde 
değerlendire-
biliriz.

• Çocukların sıklıkla kar-
şılaştıkları ve yaşlarına 
uygun olan sözcükleri 
belirleyerek bir kontrol 
listesi oluşturalım (bk. 
DİL 2.1).

• Sözcükleri belirlerken 
sözcüklerin isim, sıfat, 
fiil gibi farklı türdeki ve 
farklı zorluk düzeyin-
deki sözcükleri içer-
mesine dikkat edelim.

• Seçilen sözcüklerin 
anlamına karşılık 
gelen resimli kartlar 
ile sözcükle ilişkisiz 
olan görselleri içeren 
resimli kartlar hazırla-
yalım. 

• Her bir resimli karttaki 
görsellerin birden 
fazla nesne ve eylem 
içermemesine dikkat 
edelim (Örneğin, park 
sözcüğü için parkta 
oynayan çocukların 
resimleri olmamalıdır).

• Resimli kartları ha-
zırlarken zemin şekil 
zıtlığı, resimlerin anla-
şılır olması, görsellerin 
çocuğun gereksinim-
lerine göre uygun 
büyüklükte olması 
gibi özelliklere dikkat 
edelim.

• Çocuk ile sessiz ve rahat bir 
ortamda karşılıklı göz te-
masının rahat kurulacağı bir 
pozisyonda oturalım.

• Değerlendirme ortamında, 
ışık düzeninin çocuğun 
resimleri rahatlıkla görebile-
ceği biçimde ayarlanmasına 
ve ses düzeyinin çocuğun 
dikkatini dağıtmayacak 
düzeyde olmasına dikkat 
edelim. 

• Çocuğa değerlendirme 
sürecinde uyması gereken 
kuralları açıklayalım. 

• Resimli kartlarını çocuğa 
dönük olarak masaya yerleş-
tirelim. 

• Sözcük anlamanın değer-
lendirilmesini amaçlıyorsak 
çocuktan ismi söylenen söz-
cüğün resmini göstermesini 
isteyelim.

• Sözcükleri ifade etme bece-
rilerinin değerlendirilmesini 
amaçlıyorsak çocukların 
gösterilen resmin adını söy-
lemesini isteyelim.  

• Kontrol listesini de-
ğerlendirme sonuç-
larının kaydedileceği 
şekilde hazırlayalım 
(bk. DİL 2.1). 

• Tüm çocukların de-
ğerlendirme sonuç-
larını kaydedelim. 

• Çocukların dil geli-
şimi değerlendirme 
sonuçlarını bir grafik 
üzerinde tüm çocuk-
lar için gösterelim. 

• Buna göre her bir 
çocuğun sınıf orta-
lamasına göre ne 
düzeyde performans 
gösterdiğini belirle-
yelim.
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DİL 2.1 - Sözcük Anlama Becerileri Kontrol Listesi 
Yönerge: Çocuğun doğru yanıtladığı sözcükler için “1”; yanlış yanıtladığı sözcükler için ise “0” giriniz.
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SES BİLGİSİ 
FARKINDALIĞI 

KONTROL 
LİSTESİ

Aracı Nasıl Geliştirelim?
Nasıl 

Uygulayalım?
Sonuçları Nasıl 
Yorumlayalım?

• Çocukların 
ses bilgisi far-
kındalıklarının 
değerlendiril-
mesi amacıyla 
hazırlarız. 

• Cümleleri söz-
cüklerine ayır-
ma, sözcükleri 
hecelerine 
ayırma, uyaklı 
sözcükleri eş-
leştirme, aynı 
sesle başlayan 
sözcükleri 
eşleştirme 
işlemlerinden 
oluşturabiliriz. 

• DİL 3.1’de 
örnek bir ses 
bilgisi farkın-
dalığı kontrol 
listesi sunul-
muştur. 

• Uyaklarla ilgili 
olarak, iki söz-
cüğün uyaklı 
olup olmadığını 
söyleme ve 
verilen bir söz-
cükle uyaklı bir 
sözcük üretme 
gibi işlemlerle 
de değerlendir-
me yapılabilir. 

• Tüm ses bilgisi farkın-
dalığı değerlendirme-
lerini çocukların aşina 
oldukları sözcükler ile 
yapalım. Çocukların 
anlamını bilmedikleri 
sözcükler onların gö-
reve odaklanmalarını 
engeller. 

• Değerlendirmede 
cümleleri sözcüklerine 
ayırmada üç ve dört 
sözcüklü 5 cümle ve 
sözcükleri hecelerine 
ayırmada iki ve üç 
heceli 5 sözcük belir-
leyelim. 

• Uyaklı ve aynı sesle 
başlayan sözcükleri 
eşleştirme görevle-
rinde tek heceli söz-
cükler kullanalım. Bu 
görevlerde en fazla iki 
heceli sözcükler ile 
çalışalım. 

• Uyak farkındalığı için 
birbiri ile uyaklı 2 ve 
uyaksız 2 sözcük ol-
mak üzere toplam 4 
sözcüklük 5 set oluş-
turalım. Bunlara ilişkin 
görseller hazırlayalım. 

• Çocuk ile sessiz ve rahat bir 
ortamda karşılıklı göz te-
masının rahat kurulacağı bir 
pozisyonda oturalım.

• Çocuğa değerlendirmenin 
amacını ve kendisinden 
beklenen davranışları açık-
layalım. 

• Örnek olarak hazırlanan 
ses bilgisi farkındalığı işlem 
maddelerini çocuğun rahat-
lıkla duyacağı ve rahatlıkla 
anlayabileceği biçimde söy-
leyelim ve ardından çocuk 
ile birlikte yanıtlayalım. 

• Örnek uygulamalardaki ço-
cuk yanıtları için herhangi bir 
işaretleme yapmayalım ve 
yanıtlarını değerlendirmeye 
katmayalım. 

• Ses bilgisi farkındalığı gö-
revlerini sırasıyla uygulaya-
lım ve çocuğun bağımsız 
yanıtlamasını bekleyelim.

•  Çocuğun doğru yanıtlarını 
“1” yanlış yanıtlarını ise  “0 
“  olarak işaretleyelim.

• Kontrol listesini, de-
ğerlendirme sonuç-
larının kaydedileceği 
şekilde hazırlayalım 
(bk. DİL 2.1). 

• Tüm çocukların de-
ğerlendirme sonuç-
larını kaydedelim. 

• Çocukların ses bilgisi 
farkındalığı değerlen-
dirme sonuçlarını bir 
grafik üzerinde tüm 
çocuklar için göste-
relim. 

• Buna göre her bir 
çocuğun sınıf orta-
lamasına göre ne 
düzeyde performans 
gösterdiğini belirle-
yelim.
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• Aynı sesle baş-
layan sözcük-
leri eşlemede 
benzer olarak, 
iki sözcüğün 
aynı sesle baş-
layıp başlama-
dığını söyleme 
ve verilen bir 
sözcükle aynı 
sesle başlayan 
bir sözcük 
üretme gibi 
işlemlerle de 
değerlendirme 
yapılabilir.

• Aynı sesle başlayan 
sözcükleri eşleştirme 
işlemi için ilk sesleri 
aynı olan 2 ve ilk ses-
leri aynı olmayan 2 
sözcük olmak üzere 
toplam 4 sözcüklük 5 
set oluşturalım ve bu 
sözcüklere ilişkin gör-
seller hazırlayalım.

• Çocuğun işlemleri ve 
kendisinden beklenen 
davranışları anlaması 
için her işleme yönelik 
iki örnek sözcük hazır-
layalım.

• 36-48 ay grubu ço-
cuklar için seçenek 
sayısını azaltabiliriz. 
60-72 ay dönemindeki 
çocuklar için seçenek 
sayısı 3 iken 36-48 ay 
çocuklar için seçenek 
sayısı 2 olabilir. 

• Tüm ses bilgisi far-
kındalığı işlemlerini 
kapsayan bir kontrol 
listesi hazırlayalım (bk. 
DİL 3.1.)
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Cümleyi Sözcüklerine Ayırma

Örnek 1. Kuş havada uçar

Örnek 2. Kedi taze süt içer

1. Aslanlar et yer

2. Bir yıl dört mevsimdir

3. Balık suda yüzer

4. Kışın kar yağar

5. Fil burnuyla su içer

Sözcüğü Hecelerine Ayırma

1. Üzüm 

2. Domates

1. Elma

2. Pasta

3. Portakal

4. Kedi 

5. Araba

Uyaklı Sözcükleri Eşleştirme 

Örnek 1. Kaş (Taş, Gül, Nar)

Örnek 2. Çöl (Top, Cep, Göl) 

1. Tel (Kel, Diş, Süt)

2. Fil (Gök, Dil, Tüy)

3. Tuz (Baş, Buz, Cam)

4. Saç (Bot, Muz, Taç)

5. Nar (Kar, Ray, Zil)

Aynı Sesle Başlayan Sözcükleri Eşleştirme

Örnek 1. Göz (Gül, Tüy, Sal)

Örnek 2. Baş (Yün, Kış, Bez)

1. Cam (Sap, Cep, Diz)

2. Tuz (Top, Kül, Nar)

3. Kol (Bir, Raf, Kum)

4. Fil (Sap, Fan, Beş)

5. Diş (Dal, Zil, Mor)

TOPLAM

DİL 3.1 - Ses Bilgisi Farkındalığı Kontrol Listesi

Yönerge: Çocuğun doğru yanıtladığı sorular için “1”; yanlış yanıtladığı sorular için ise “0” giriniz.
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YAZI FARKINDALIĞI 
KONTROL LİSTESİ

Aracı Nasıl Geliştirelim?
Nasıl 

Uygulayalım?
Sonuçları Nasıl 
Yorumlayalım?

• Çocukların, yazı-
nın temel özelik-
lerine ilişkin (bir 
anlamı olduğu, 
sağdan sola üst-
ten alta olduğu 
gibi) bilgilerinin 
ve yazılı materyal-
lerin genel özel-
liklerine ilişkin 
farkındalıklarının 
değerlendirilmesi 
amacıyla kulla-
nırız.

• DİL 4.1a’da 
60-72 ay grubu 
çocukların yazı 
farkındalıklarının 
gözlem yoluyla 
değerlendirilmesi 
amacıyla bir kont-
rol listesi örnek 
olarak sunulmuş-
tur. 

• Çocukların yaş dü-
zeylerine uygun dav-
ranışları belirleyelim 
ve bu davranışlardan 
bir kontrol listesi 
oluşturalım.

• Değerlendirme süre-
cinde kullanmak üze-
re çocuğun düzeyine 
uygun bir öykü kitabı 
belirleyelim.

• Çocuk ile sessiz bir or-
tamda ve rahat bir pozis-
yonda oturalım.

• Çocuğa değerlendirme-
nin amacını ve kendisin-
den beklenen davranışları 
açıklayalım. 

• Çocuğun önüne kitabı 
koyarak kontrol listesin-
deki davranışları sırasıyla 
değerlendirelim.

• Kayıt formuna çocuğun 
doğru yanıtları için “1” 
yanlış yanıtları için “0” 
girelim (bk. DİL 4.1b).  

• Değerlendirme 
sonuçlarının 
kaydedileceği bir 
kayıt formu hazır-
layalım (bk. DİL 
4.1b). 

• Tüm çocukların 
değerlendirme 
sonuçlarını kayde-
delim. 

• Çocukların yazı 
farkındalığı de-
ğerlendirme 
sonuçlarını bir 
grafik üzerinde 
tüm çocuklar için 
gösterelim. 

• Buna göre her 
bir çocuğun sınıf 
ortalamasına göre 
ne düzeyde per-
formans gösterdi-
ğini belirleyelim.

Maddeler Yönergeler

Bu maddeleri çocuğun düzeyine uygun bir öykü kitabı ile değerlendiriniz

1. Kitabın ön kapak sayfasını gösterir. 1. Kitabın ön kapağını gösterir misin?

2. Kitabın arka kapak sayfasını gösterir. 2. Kitabın arka kapağını gösterir misin?

3. Öykünün/kitabın başlığını gösterir. 3. Öykünün başlığı nerede yazıyor?

4. Kitabın okunmaya nereden başlanacağını göste-
rir.

4. Sence bu kitabı okumaya nereden başlamalıyım?

5. Bir satırın okunma yönünü parmağıyla gösterir. 5. (Satırbaşı gösterilerek) Buradan başlayıp parma-
ğınla okuyormuş gibi yapar mısın?

DİL 4.1a - Yazı Farkındalığı Kontrol Listesi (60-72 ay grubu için hazırlanmıştır)
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6. Satır bittikten sonra bir alt satıra inileceğini 
gösterir.

6. (Açık olan sayfada ilk satır okunduktan ve satır 
sonu gösterildikten sonra) Sence şimdi nereyi 
okumalıyım?

7. Bir sayfadaki tüm satırlar bittikten sonda diğer 
sayfanın çevrileceğini gösterir.

7. (Açık olan sayfada tüm satırlar okunduktan ve 
son satırın sonu gösterildikten sonra) Sence şimdi 
nereyi okumalıyım?

8. Sayfadaki ilk sözcüğü gösterir. 8. (Yeni bir sayfa açıldıktan sonra) Bu sayfadaki ilk 
sözcüğü gösterir misin?

9. Sayfadaki son sözcüğü gösterir. 9. (Yeni bir sayfa açıldıktan sonra) Bu sayfanın son 
sözcüğünü gösterir misin?

10. Bir sözcüğün ilk harfini gösterir. 10. (Bir sözcük gösterilerek) Bu sözcüğün ilk harfini 
gösterir misin?

11. Bir sözcüğün son harfini gösterir. 11. (Bir sözcük gösterilerek) Bu sözcüğün son harfini 
gösterir misin?

12. Adını bildiği üç harfi göstererek söyler. 12. Bu sayfada adını bildiğin harfler var mı? Onları 
göstererek adlarını bana söyler misin?

DİL 4.1b - Yazı Farkındalığı Kayıt Formu

Yönerge: Çocuğun doğru yanıtladığı maddeler için “1”; yanlış yanıtladığı maddeler için ise “0” giriniz. 

1. Ön kapak

2. Arka kapak

3. Başlık

4. Okumaya başlama yerini gösterme

5. Parmakla okuma yönü gösterme

6. Alt satıra geçme

7. Diğer sayfaya geçme

8. İlk sözcük

9. Son sözcük

10. İlk harf

11. Son harf

12. Bildiği harfler olup olmadığı

TOPLAM
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Tanımaya Yönelik Değerlendirme: Sosyal-Duygusal Gelişim

Gelişimin en temel ögelerinden biri de sosyal-duygusal gelişimdir. Çocukların diğerleri ile geliştirdikleri ilişki 
ve etkileşimler ve duygusal yeterlikleri diğer tüm gelişim alanlarındaki becerileri ile de yakından ilişkilidir. Bu 
nedenle, tanımaya yönelik değerlendirmede çocukları sosyal-duygusal gelişimleri ve yeterlikleri açısından 
değerlendirmemiz ve gerekli ise sonraki süreçte desteklememiz önemlidir. 

Sosyal-duygusal gelişime yönelik değerlendirmelerde gözlem, görüşme, kontrol listesi, derecelendirme 
ölçeği, öz değerlendirme, akran değerlendirme vb. kullanılabilmektedir. Aşağıda bunlardan görüşme ve 
gözlem için açıklamalar ve örnekler sunulmuştur. Biz de örneklerden ve örnekler için sunulan açıklamalardan 
yararlanarak sınıfımızda bulunan çocukların yaşlarına ve gereksinimlerine uygun olacak şekilde kendi 
araçlarımızı geliştirebilir ve uygulayabiliriz.

GÖRÜŞME Aracı Nasıl Geliştirelim?
Nasıl 

Uygulayalım?
Sonuçları Nasıl 
Yorumlayalım?

• Çocuğu iyi tanıyan 
düşündüğünüz kişi-
lerle (ebeveyn, ya-
kınlar, önceki öğret-
men vs.) çocuğun 
sosyal-duygusal 
gelişimi, neleri 
yapabildiği ya da 
nelere gereksinim 
duyduğu hakkında 
görüşmek yapmak 
bilgi toplamanın 
yollarından biridir.

• Bu kişiler farklı 
ortamlarda çocuğu 
gözlemleyebildikleri 
için görüşme yoluy-
la çocuk hakkında 
önemli bilgiler ve-
rebilirler.

• Görüşme sırasında 
bu kişilere sorabile-
ceğimiz sorulardan 
bazıları SOD 1.1’de 
örnek olarak sunul-
muştur.

• Öncelikle sosyal-duy-
gusal gelişime ilişkin 
oyun, diğerleri ile 
ilişkiler, duyguları 
ifade etme, olumsuz 
duygularla başa çık-
ma, arkadaşlık kurma 
gibi temel konularda 
genel sorular hazır-
layalım (Örneğin, 
“Arkadaşları ile olan 
ilişkileri nasıldır?”).

• Belirlediğimiz genel 
sorulara yönelik alt 
sorular oluşturalım 
(Örneğin, “Kolay ar-
kadaş edinebilir mi? 
Arkadaşlıklarını de-
vam ettirir mi?”)

• Soruları oluştururken, 
görüşme yapacağımız 
kişinin anlayabileceği 
sözcükler kullanmaya 
dikkat edelim.

• Soruları çocuğun 
gelişimsel özellikle-
rine ve yaşına göre 
detaylandıralım veya 
azaltalım. 

• Görüşmeleri birebir (ço-
cuk ya da başka kişiler 
olmadan) ve sessiz bir 
ortamda yapalım.

• Görüşmenin yüz yüze 
yapılamadığı durumda 
formu ilgili kişiye gön-
dererek doldurmasını 
isteyelim.

• Öncelikle görüşmenin 
amacını; “çocuğun sos-
yal-duygusal gelişimi 
konusunda bilgi almak 
için sorular soracağımı-
zı” açıklayalım.  

• Önce genel sorumuzu, 
sonra ayrıntılı bilgi için 
alt sorularımızı soralım.

• Genel sorumuzu sordu-
ğumuzda kişi herhangi 
bir alt soruya da cevap 
verirse, o alt soruyu/so-
ruları atlayalım.

• Her bir soruya verilen 
cevaba göre Evet, Bazen 
veya Hayır sütununa “X” 
veya “√” gibi bir işaret 
koyalım.

• Görüşmeler so-
nucunda, çocu-
ğun sosyal-duy-
gusal gelişimi 
ile ilgili hangi ko-
nularda problem 
yaşadığı, hangi 
becerilere sahip 
olduğu hakkında 
genel bir bilgi 
elde etmiş olu-
ruz. 

• Görüşmeler 
sonucu elde 
edilmiş bilgileri, 
gözlem formu-
nu oluştururken 
göz önünde 
bulunduralım. 

• Görüşmelerden 
elde edilen bilgi-
lerin gözlemler 
sonucunda elde 
edilen verilerle 
örtüşüp örtüş-
mediğini kontrol 
edelim.
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• Örnek sorular-
dan yararlana-
rak çocuğun 
yaşına ve ge-
lişimine göre 
kendi soru-
larımızı oluş-
turabilir ve 
görüşmede 
kullanabiliriz.

• Soruları SOD 1.1’de 
olduğu gibi görüşme 
sırasında yanıtların 
işaretlenebileceği 
veya notların yazı-
labileceği bir forma 
dönüştürelim.

• Söylenen ayrıntı bilgileri 
(Örneğin, üzüldüğünde, 
korktuğunda, öfkelendi-
ğinde vb. duygularını nasıl 
ifade ettiğini) ise açıklama 
sütununa kısaca not ede-
lim. Bu sütunda yazdığımız 
bilgiler, çocuk için BEP/
BGP hazırlarken öğretime 
nereden başlayacağımız 
konusunda bize yol gös-
terici olacaktır.  Görüşme 
yaptığımız kişi herhangi bir 
soruda konu ile ilgili bilgisi 
olmadığını ifade ederse o 
konuya yönelik başka soru 
sormayalım.

• Bu bilgilerden yarar-
lanarak sosyal-duy-
gusal gelişimde 
desteğe gereksini-
mi olup olmadığını 
belirleyelim.

SOD 1.1 – Sosyal-Duygusal Gelişim Aile Görüşme Formu 

Öğrenci: _________________________________                                  Tarih: _ _/_ _/20_ _
Görüşülen Kişi: __________________________

Sorular* Evet Bazen Hayır Açıklama

1. Çocuğunuzun arkadaşları ile olan ilişkileri 
nasıldır?

a. Kolay arkadaş edinebilir mi?

b. Arkadaşlıklarını devam ettirir mi?

c.  Yakın arkadaşları var mı?

d.  Yakın arkadaşları akranları mıdır?

e. Yoksa kendinden büyük veya küçük çocuklarla 
mı oynamayı tercih eder?

2. Çocuğunuz diğer çocuklarla nasıl oyunlar 
oynar?

a. Diğer çocukların oynadığı oyunlara kendiliğinden 
katılır mı?

b. Diğerlerinin onu oyuna katmasını bekler mi?

c. Oyunun kurallarına uyar mı?
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d. Oyundan dışlandığı olur mu? Hangi nedenlerle 
dışlanır?

e. Takımındaki arkadaşlarıyla iş birliği yapar mı?

3.Çocuğunuzun çevresi ile olan ilişkileri nasıldır?

a.  Çevresindeki kişilerle kolaylıkla ilişki başlatabilir 
mi?

b. İlişkilerinde karşıdaki kişinin yaşına ve ortama 
uygun davranışlar gösterir mi?

c.  Sorulara cevap vererek ve kendisi sorular 
sorarak sohbeti devam ettirebilir mi?

d.  Konuşmalar sırasında göz teması kurar ve 
sürdürür mü?

e. Üzüldüğünde, öfkelendiğinde vb. duygularını 
ifade edebilir mi? Nasıl ifade eder?

f. Üzüntü, korku ve öfkesiyle başa çıkabilir mi? Nasıl 
başa çıkar?

g. İstemediği bir durum olduğunda istemediğini 
ifade eder mi?

4. Sizinle ve aile içindeki ilişkileri nasıldır?

a. En çok zaman geçirdiği kişi/ler kimlerdir?

b. Birlikte ne tür etkinlikler yaparsınız? En çok hangi 
etkinlikleri yapmaktan hoşlanır?

c. Varsa, kardeşleri ile iyi geçinir mi?

d. Evde davranış problemleri gösterir mi? Ne tür 
davranış problemleri gösterir?

e. Evdeki sorumluluklarını yerine getirir mi?
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GÖZLEM Aracı Nasıl Geliştirelim?
Nasıl 

Uygulayalım?
Sonuçları Nasıl 
Yorumlayalım?

• Çocuğun sos-
yal-duygusal geli-
şimi hakkında bilgi 
sahibi olmak için 
çocuğu farklı or-
tamlarda ve durum-
larda gözlemlemek 
bize gelişim düzeyi 
hakkında önemli 
bilgiler verir.

• Bu gözlemlerde 
kullanabileceğimiz 
örnek bir form SOD 
1.2’de sunulmuştur.

• Bu formda ço-
cukların farklı 
sosyal-duygusal 
gelişim becerilerini 
gözlemlemek he-
deflenmiştir. 

• Biz de örnek göz-
lem formundan ve 
bu tabloda sunulan 
açıklamalardan 
yararlanarak, kendi 
gözlem formumuzu 
oluşturabiliriz. 

• Gözlem yapacağı-
mız çocuğun yaşına 
ve gelişim özellikle-
rine göre sorularda 
değişiklikler yapa-
bilir, bazı soruları 
çıkarabilir veya yeni 
sorular ekleyebiliriz. 

• Gözlem formunu 
ve gözlemlenecek 
davranışları, görüş-
melerden elde edilen 
bilgileri ve çocuğun 
gelişim özellikleri ve 
yaşını dikkate alarak 
düzenleyelim. 

• Gözlem formunu; 
gözlemlemeyi hedef-
lediğimiz beceriler 
için bir sütun ve ço-
cuğun performansını 
işaretleyebileceğimiz 
“evet”, “kısmen” ve 
“hayır” sütunlarından 
oluşturalım.

• Çocuğu sınıf, grup 
çalışmaları, bahçe, 
koridorlar, yemek-
hane vb. ortamlarda 
gözlemleyelim.

• Çocuğun belirli bir 
beceriyi farklı ortam-
larda ve durumlarda 
ne düzeyde yapabildi-
ğini gözlemleyelim.

• Davranışların gözle-
nemediği veya doğal 
olarak ortaya çıkmadı-
ğı durumda davranış-
ların ortaya çıkacağı 
oyunlar/etkinlikler 
düzenleyelim. Örne-
ğin, oyun davranışları 
için bir takım oyunu 
oynamalarını sağla-
yalım.

• Gözlemlerimizi yete-
rince bilgi edinilene 
kadar devam ettire-
lim. 

• Gözlemler sırasında 
form üzerinde çocu-
ğun davranışlarına 
ilişkin notlar alalım. 

• Formu doldururken 
bu gözlem notların-
dan yararlanalım.

• Gözlemler sonucu 
elde ettiğimiz bilgi-
leri inceleyerek her 
bir çocuğun sos-
yal-duygusal bece-
rilerini ne düzeyde 
kazanmış olduğunu 
belirleyelim.

• Elde ettiğimiz bilgi-
leri, diğer yöntem 
ve araçlarla elde 
ettiğimiz bilgilerle 
karşılaştıralım ve 
çocuğun her bir 
becerideki düze-
yine ilişkin bir fikir 
oluşturalım. 

• Çocuğun sergiledi-
ği düzeyin yaşına, 
gelişimine ne kadar 
uygun olduğunu ve 
gereksinimlerinin 
ne düzeyde olduğu-
nu belirleyelim.

• Gereksinim düze-
yine göre destek-
lenmesinin gerekli 
olup olmadığına 
karar verelim ve 
gerekli ise çocuğun 
problem yaşadığı 
becerilerin destek-
lenmesine yönelik 
planlama yapalım.  
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SOD 1.2 - Sosyal Duygusal Gelişim Gözlem Formu

Yönerge:Gözlemlerinize dayanarak her bir davranışın çocuk tarafından kazanım düzeyini dereceleyi-
niz.   
Evet: 2      Kısmen: 1       Hayır: 0

1. Duygularını kelimelerle ifade eder. 1

2. Üzüntü ve öfkesini kontrol eder. 1

3. İstek ve ihtiyaçlarını ifade eder. 1

4. İstemediği bir durum olduğunda istemediğini ifade 
eder.

2

5. Kolay arkadaş edinir. 1

6. Yakın arkadaşları vardır. 1

7. Oyunlara kendiliğinden katılır. 1

8. Oyunun kurallarına uyar. 0

9. Grup çalışmalarında iş birliği yapar. 0

10. Arkadaşlarıyla olan sorunlarını uygun yollarla çözer. 1

11. Sohbet başlatır. 2

12. Sohbet ederken kişilerle göz teması kurar. 1

13. Sorulara cevap vererek ve kendisi sorular sorarak 
sohbeti devam ettirir.

1

TOPLAM 14
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Tanımaya Yönelik Değerlendirme: Öz Bakım 

Engeli olan çocuklar ile desteğe gereksinim duyduğunu belirlediğimiz çocuklardan bazıları yaşına ve gelişi-
mine uygun öz bakım becerileri gösteremeyebilir, birçok öz bakım becerisini gerçekleştirirken önemli ölçü-
de güçlük yaşayabilir ve desteğe gereksinim duyabilirler. Bu nedenle tanımaya yönelik değerlendirmelerde 
çocukların öz bakım becerilerinde hangi düzeyde olduklarını ve bu alanda da desteğe gereksinim duyup 
duymadıklarını belirlememiz önemlidir. 

Aşağıda bu değerlendirmelerde kullanılabileceğimiz bazı yöntem ve araçlara örnekler verilmiş, ayrıca her 
örnek aracın nasıl geliştirildiği, uygulandığı ve sonuçlarının nasıl yorumlandığı, aracın hemen üstündeki bir 
tabloda ayrıntılı açıklanmıştır. Biz de bu açıklamalardan yararlanarak sınıfımızdaki çocukların yaşlarına ve 
gelişim özelliklerine/gereksinimlerine uygun olacak şekilde kendi araçlarımızı geliştirebilir ve uygulayabi-
liriz. Ek olarak, burada sadece sınırlı sayıda araç örneği sunulduğundan, Fasikül 2’de farklı araç türlerine 
ilişkin sunulmuş açıklamalardan ve diğer gelişim alanlarını değerlendirmek için geliştirilmiş araç örnekleri 
ve açıklamalarından da yararlanarak öz bakım becerilerini değerlendirmeye yönelik kendimiz başka araçlar 
da geliştirebiliriz.  



Engeli Olan Çocuklar İçin Okul Öncesi Değerlendirme Çerçevesi Öğretmen Kılavuzu, Fasikül 5

31

A
B C

GÖRÜŞME FORMU Aracı Nasıl Geliştirelim?
Nasıl 

Uygulayalım?
Sonuçları Nasıl 
Yorumlayalım?

• Çocuğu iyi tanıyan 
kişilerle (ebeveyn, 
yakınlar, önceki 
öğretmen vs.) 
çocuğun öz bakım 
becerileriyle ilgili 
neleri yapabildiği 
ya da nelere ge-
reksinim duyduğu 
hakkında görüşme 
yapmak, bilgi top-
lamanın yolların-
dan biridir. 

• Bu kişiler farklı or-
tamlarda çocuğu 
gözlemleyebildik-
leri için görüşme 
yoluyla çocuk 
hakkında önemli 
bilgiler verebilirler.

• Görüşme sıra-
sında bu kişilere 
sorabileceğimiz 
sorulardan bazı-
ları aşağıda ÖZB 
1.1’de örnek ola-
rak sunulmuştur.

• Örnek sorulardan 
yararlanarak ço-
cuğun yaşına ve 
gelişimine göre 
kendi sorularımızı 
oluşturabilir ve 
görüşmede kulla-
nabiliriz. 

• Öncelikle öz bakım 
becerilerine yönelik 
genel sorular hazır-
layalım (Örneğin, 
“Kişisel bakımını 
yapabilir mi? Neleri 
yapabilir?”). 

• Belirlediğimiz genel 
sorulara (kişisel ba-
kım/temizlik, giysi 
çıkarma/giyme vb.) 
yönelik alt sorular 
oluşturalım (Örneğin, 
Giysilerini çıkarıp/
giyinebilir mi? Neleri 
çıkarıp, giyinebilir?).

• Soruları oluştururken, 
görüşme yapacağı-
mız kişinin anlaya-
bileceği sözcükler 
kullanmaya dikkat 
edelim, gerekirse 
örnekler ekleyelim. 
Örneğin, “Öz bakım 
becerileri” dediği-
mizde anlamayabilir; 
ama “yıkanma, giyin-
me, yemek yeme gibi 
öz bakım becerilerini 
yapabilir mi?” dedi-
ğimizde anlaşılması 
daha kolay olabilir. 

• Görüşmeleri birebir (çocuk 
ya da başka kişiler olma-
dan) yapalım.

• Öncelikle görüşmenin 
amacını; “çocuğun yıkan-
ma, giyinme, yemek yeme 
gibi öz bakım becerileri 
konusunda bilgi almak için 
sorular soracağımızı” açık-
layalım. 

• Önce genel sorumuzu, 
sonra ayrıntılı bilgi için alt 
sorularımızı soralım.

• Genel sorunuzu sorduğu-
muzda kişi herhangi bir alt 
soruya da cevap verirse, 
o alt soruyu/soruları atla-
yalım.

• Her bir soruya verilen ce-
vaba göre Evet, Kısmen 
veya Hayır sütununa “X” 
veya “√” gibi bir işaret 
koyalım.

• Söylenen ayrıntı bilgileri 
ise açıklama sütununa 
kısaca not edelim. Bu sü-
tunda yazdığımız bilgiler, 
çocuk için BEP/BGP ha-
zırlarken eğitime nereden 
başlayacağımız konusunda 
bize yol gösterici olacaktır.  

• Görüşmeler so-
nucunda, çocu-
ğun öz bakım 
becerilerinden 
hangilerine 
sahip olduğu 
ve hangilerinde 
desteklenmesi 
gerektiği konu-
sunda genel bir 
bilgi elde etmiş 
oluruz. 

• Bu bilgilerden 
yararlanarak 
hangi bece-
rilerde daha 
ayrıntılı bilgiye 
ihtiyacımız 
olduğunu ve 
hangi yöntem 
ve araçlarla 
bu bilgiyi elde 
edebileceğimizi 
belirleyebiliriz. 
Örneğin, son-
raki aşamada 
etkinlikler sıra-
sında çocuğun 
belirlediğimiz 
becerideki dü-
zeyini gözlem-
lemeyi hedefle-
yebiliriz. 
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• Görüşme sırasında 
aldığımız cevapları 
kayıt etmek önem-
lidir. Ancak tüm 
cevapları yazmak zor 
olabilir. Bu nedenle, 
görüşme öncesinde 
öz bakım ile ilgili ge-
nel maddeleri ve alt 
maddeleri oluşturma-
mız önemlidir. Ayrıca 
her bir alt beceride 
kabaca beceri düzeyi-
ni ifade edecek (evet, 
kısmen, hayır vb.) 
işaretlemeler için sü-
tunlar oluşturmamız 
yanıtları kaydetmeyi 
kolaylaştırır.

• Görüşme yaptığımız kişi 
herhangi bir soruda konu 
ile ilgili bilgisi olmadığını 
ifade ederse o konuya 
yönelik başka soru sorma-
yalım.

• Çocuk ile ilgili yeterli bilgi 
aldığımızı düşündüğümüz-
de görüşmeyi sonlandıra-
lım.

• Görüşmelerden 
elde ettiğimiz bilgi-
lerin, diğer yöntem 
ve araçlarla elde 
ettiğimiz bilgilerle 
örtüşüp örtüşmedi-
ğini kontrol edelim. 
Örneğin, bazen 
ebeveynin “Yapa-
maz” dediği bazı 
becerilerde çocuk, 
yaşına uygun beceri 
gösterebilir. Böyle 
durumlarda uyuş-
mazlığın nereden 
kaynaklandığını be-
lirleyelim.    

ÖZB 1.1 - Görüşme Formu

Çocuğun Adı-Soyadı: ___________________________________         Tarih: _ _/_ _/20_ _
Görüşülen Kişinin Adı-Soyadı: __________________________

Sorular Evet Kısmen Hayır Açıklama

1.Giyinme, yemek yeme, kişisel temizlik gibi 
öz bakım becerilerini yapabilir mi? Neleri 
yapabilir?

a. Kişisel bakım ve temizliğini yapabilir mi? Neleri 
yapabilir?

b.  Giysilerini çıkarıp giyinebilir mi? Neleri çıkarıp 
giyinebilir?

c.  Yemek yiyebilir mi? Neleri yiyebilir?

d.  Tuvaleti kullanabilir mi? Tuvaletle ilgili neleri 
yapabilir?

e.  Eşyalarını temiz kullanıp, düzenleyebilir mi? 
Neleri yapabilir?

f. Süt, et, sebze gibi yiyecekleri yer mi? Neleri yer?
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g. Temizlik (vücut, eşya, oda vb.) için gerekli araç-
gereçleri kullanabilir mi? Neleri kullanabilir? 

h.  Kendini tehlikelerden ve kazalardan koruyabilir 
mi? Sağlığını koruyabilir mi? Neleri yapabilir?

*Genel soruya verdiği yanıtta alt sorulardan herhangi birine ilişkin yanıt varsa, o alt soruyu 
sormayın ve evet/hayır seçeneklerinden birisini işaretleyin. Yanıtı verilmeyen alt soruları 
sorun.

GÖZLEM FORMU
Aracı Nasıl 

Geliştirelim?
Nasıl 

Uygulayalım?
Sonuçları Nasıl 
Yorumlayalım?

• Çocuğun öz bakım 
becerileri hakkında 
bilgi sahibi olmak için 
çocuğu farklı ortam-
larda ve durumlarda 
gözlemlemek önemli 
bilgiler sağlar.

• Aşağıda ÖZB 2.1’de 
örnek bir gözlem for-
mu sunulmuştur.

• Bu formda çocukların 
farklı öz bakım bece-
rilerini gözlemlemek 
hedeflenmiştir. 

• Biz de örnek gözlem 
formundan ve bu tab-
loda sunulan açıkla-
malardan yararlanarak, 
kendi gözlem formu-
muzu oluşturabiliriz. 

• Gözlem yapacağımız 
çocuğun yaşına ve ge-
lişim özelliklerine göre 
sorularda değişiklikler 
yapabilir, bazı soruları 
çıkarabilir veya yeni 
sorular ekleyebiliriz. 

• Öncelikle, göz-
lemlenecek davra-
nışları, okul öncesi 
eğitim programı-
nın kazanımlarını, 
görüşmelerden 
elde ettiğimiz bil-
gileri ve çocuğun 
gelişim özellikle-
rini/yaşını dikkate 
alarak belirleye-
lim. 

• Gözlem formunu; 
gözlemlenmesi 
hedeflenen bece-
rileri sıraladığımız 
bir sütun ve çocu-
ğun performansını 
işaretleyebilece-
ğimiz “yapar (ba-
ğımsız/yardımla)”, 
“yapamaz” ve 
“açıklama” sütun-
ları ile oluşturalım.  

• Çocuğu sınıf ortamı, 
tuvalet, yemekhane 
gibi farklı ortamlarda 
ve durumlarda göz-
lemleyelim. 

• Çocuğun gözlem-
lediğimiz becerileri 
farklı ortamlarda ve 
durumlarda ne düzey-
de gerçekleştirdiğine 
dikkat edelim. 

• Davranışları gözle-
yemediğimiz veya 
doğal olarak ortaya 
çıkmadığı durumda 
davranışın ortaya çı-
kacağı oyun/etkinlik 
düzenleyelim veya 
çocuğun o davranışı 
göstermesi için (Ör-
neğin dişlerini fırçala) 
yönerge verelim.

• Gözlemler sırasında 
form üzerinde çocu-
ğun düzeyine ilişkin 
notlar alalım. 

• Gözlem formuyla 
çocuğun öz bakım 
becerilerinden 
hangilerine sahip 
olduğu ve olmadığı 
konusunda bilgi 
elde etmiş oluruz. 

• Elde ettiğimiz bilgi-
leri, diğer yöntem 
ve araçlarla elde 
ettiğimiz bilgilerle 
karşılaştıralım ve 
çocuğun her bir 
becerideki düzeyine 
ilişkin bir fikir oluş-
turalım. 

• Çocuğun sergiledi-
ği düzeyin yaşına, 
gelişimine ne kadar 
uygun olduğunu ve 
gereksinimlerinin 
ne düzeyde olduğu-
nu belirleyelim.
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• Formu doldururken 
bu gözlem 
notlarımızdan 
yararlanalım.

• Gereksinim 
düzeyine göre 
desteklenmesinin 
gerekli olup 
olmadığına karar 
verelim ve gerekli 
ise çocuğun problem 
yaşadığı becerilerin 
desteklenmesine 
yönelik planlama 
yapalım. 

ÖZB 2.1 - Gözlem Formu

Öğrencinin Adı-Soyadı: ___________________________                                          Tarih: _ _/_ _/20_ _

ÖZ BAKIM BECERİLERİ
Yapar

Yapamaz Açıklama
Bağımsız Yardımla

Bedeniyle İlgili Temizlik Kurallarını Uygular

o Saçını tarar

o Dişini fırçalar

o Elini-yüzünü yıkar

o Tuvalet gereksinimi için gerekli işleri yapar

Giyinmeyle İlgili İşleri Yapar
o Giysilerini çıkarır
o Giysilerini giyer
o Fermuar çekme, düğme ilikleme ve ayakkabı 

bağlama gibi işleri yapar
Yaşam Alanlarında Gerekli Düzenlemeler Yapar 

o Ev/okulda eşyalarını temiz ve özenle kullanır 

o Eşyalarını düzenler (toplar/katlar/asar/
yerleştirir)

Yeterli ve Dengeli Beslenir
o Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer 

o Öğün zamanlarında ve sağlıklı yiyecek/
içecekleri tüketir

Dinlendirici Etkinliklere Katılır

Günlük Yaşam Becerileri İçin Gerekli Araç/Gereçleri 
Kullanır
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o Beslenme araç ve gereçlerini kullanır

o Beden temizliğiyle ilgili araç ve gereçleri 
kullanır 

o Çevre temizliğiyle ilgili araç ve gereçleri 
kullanır

Kendini Tehlikelerden ve Kazalardan Korur

o Tehlikeli olan durumlardan, kişilerden, 
alışkanlıklardan uzak durur

o Herhangi bir tehlike ya da kaza anında yardım 
ister

Sağlığıyla İlgili Önlemler Alır/Sağlığını Korumak İçin 
Gerekenleri Yapar

Tanımaya Yönelik Değerlendirme: Motor Gelişim

Çocuklar motor gelişimleri açısından farklı gelişimsel özellikler sergileyebilirler. Bazıları motor becerileri 
açısından oldukça yetenekli iken bazıları ise onlar kadar yetenekli olamayabilir ve motor gelişim açısından 
akranlarının gerisinde olabilirler. Çok sayıda çocuğun motor becerilerinde önemli zorluklar yaşadıkları 
bilinmektedir. Örneğin öğrenme güçlüğü olan çocukların önemli bir bölümü okul öncesi dönemde hem 
kaba motor hem de ince motor becerilerinde belirgin güçlükler yaşayabilmektedirler. Bu nedenle, tanımaya 
yönelik değerlendirmelerde çocukların motor gelişimde hangi düzeyde olduklarını ve bu alanda da desteğe 
gereksinim duyup duymadıklarını belirlememiz önemlidir. 

Aşağıda bu değerlendirmelerde kullanılabileceğimiz bazı yöntem ve araçlara örnekler verilmiş, ayrıca her 
örnek aracın nasıl geliştirildiği, uygulandığı ve sonuçlarının nasıl yorumlandığı, aracın hemen üstündeki bir 
tabloda ayrıntılı açıklanmıştır. Biz de bu açıklamalardan yararlanarak sınıfımızdaki çocukların yaşlarına ve 
gelişim özelliklerine/gereksinimlerine uygun olacak şekilde kendi araçlarımızı geliştirebilir ve uygulayabiliriz. 
Ek olarak, burada sadece sınırlı sayıda araç örneği sunulduğundan, Fasikül 2’de farklı araç türlerine ilişkin 
sunulmuş açıklamalardan ve diğer gelişim alanlarını değerlendirmek için geliştirilmiş araç örnekleri ve 
açıklamalarından da yararlanarak motor becerileri değerlendirmeye yönelik kendimiz başka araçlar da 
geliştirebiliriz.  



Engeli Olan Çocuklar İçin Okul Öncesi Değerlendirme Çerçevesi Öğretmen Kılavuzu, Fasikül 5

36

A
B C

GÖRÜŞME FORMU
Aracı Nasıl 

Geliştirelim?
Nasıl 

Uygulayalım?
Sonuçları Nasıl 
Yorumlayalım?

• Çocuğu iyi tanı-
yan kişilerle (ebe-
veyn, yakınlar, 
fizyoterapist vb.) 
çocuğun motor/
hareket beceri-
leriyle ilgili neleri 
yapabildiği ya da 
nelere gerek-
sinim duyduğu 
hakkında genel 
bilgi elde etmek 
amacıyla görüş-
me yapabiliriz.

• Bu kişiler farklı 
ortamlarda ve 
durumlarda ço-
cuğu gözlemle-
yebildikleri için 
görüşme yoluyla 
çocuk hakkında 
önemli bilgiler 
verebilirler.

• Görüşme sıra-
sında bu kişilere 
sorabileceğimiz 
sorulardan bazı-
ları aşağıda MOT 
1.1’de örnek ola-
rak sunulmuştur.

• Örnek sorulardan 
yararlanarak ço-
cuğun yaşına ve 
gelişimine göre 
kendi sorularımızı 
oluşturabilir ve 
görüşmede kulla-
nabiliriz. 

• Görüşme sorularını 
kaba motor (büyük 
kas) ve ince motor 
(küçük kas) bece-
rilerini kapsayacak 
şekilde oluştura-
lım. 

• Kaba motor (büyük 
kas) beceriler için 
yürüme, koşma, 
sıçrama, atlama, 
atma, tutma ve 
denge (tek ayak 
üzerinde durma, 
zıplama, tek çizgi 
üzerinde yürüme) 
gibi beceriler hak-
kında sorular oluş-
turalım. 

• İnce motor beceri-
ler için ise kesme, 
çizme, kalem 
tutma, taşırmadan 
boyama gibi bece-
riler hakkında soru-
lar oluşturabiliriz.

• Soruları çocuğun 
gelişimsel özellik-
leri ve yaşına göre 
detaylandırabilir 
veya azaltabiliriz.

• Soruları MOT 
1.1’de olduğu gibi 
görüşme sırasında 
yanıtlarını işaretle-
yebileceğiniz veya 
notlarımızı yazabi-
leceğimiz bir for-
ma dönüştürelim.

• Görüşmeleri birebir 
sessiz bir ortamda 
yapalım.

• Görüşmenin yüz yüze 
yapılamadığı durumda 
formu ilgili kişiye gön-
dererek doldurmasını 
isteyelim.

• Öncelikle görüşmenin 
amacını; “çocuğun 
hareket-motor bece-
rileri konusunda bilgi 
almak için sorular so-
racağımızı” açıklayalım 
ve ardından sorulara 
geçelim. 

• Kişi bir soru kapsamın-
da diğer sorulara yö-
nelik de bilgi verdiyse, 
yanıt verilen soruları 
atlayalım. 

• Verilen cevaplara göre 
Evet, Kısmen veya 
Hayır sütununa “√“ 
işareti koyalım.

• Söylenen ek bilgileri, 
açıklama sütununa 
kısaca not edelim.    

• Görüşme yapılan kişi 
sorulan konuda dene-
yimi, gözlemi olma-
dığını ifade ederse o 
konuya yönelik başka 
soru sormayalım.

• Çocuk ile ilgili yeterli 
bilgi aldığımızı düşün-
düğümüzde görüşme-
yi sonlandıralım.

• Görüşmeler sonu-
cunda, çocuğun hare-
ket-motor becerileri 
ile ilgili hangi konular-
da problem yaşadığı, 
hangi becerilere sa-
hip olduğu hakkında 
genel bir bilgi elde 
etmiş oluruz. 

• Bu bilgilerden yarar-
lanarak hangi bece-
rilerde daha ayrıntılı 
bilgiye ihtiyacımız 
olduğunu ve hangi 
yöntem ve araçlarla 
bu bilgiyi elde edebi-
leceğimizi belirleyebi-
liriz. Örneğin, sonraki 
aşamada etkinlikler 
sırasında çocuğun be-
lirlediğimiz becerideki 
düzeyini gözlemleme-
yi hedefleyebiliriz. 

• Görüşmelerden elde 
ettiğimiz bilgilerin, 
diğer yöntem ve 
araçlarla elde ettiği-
miz bilgilerle örtüşüp 
örtüşmediğini kontrol 
edelim. Örneğin, 
bazen ebeveynin “Ya-
pamaz” dediği bazı 
becerilerde çocuk 
yaşına uygun beceri 
gösterebilir. Böyle 
durumlarda uyuşmaz-
lığın nereden kaynak-
landığını belirleyelim.
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MOT 1.1 – Görüşme Formu*

Çocuğun Adı-Soyadı: ___________________________________         Tarih: _ _/_ _/20_ _
Görüşülen Kişi: ________________________________________

Sorular Evet Kısmen Hayır Açıklama

Kaba motor-Büyük kas motor

Dengeli bir şekilde yürüyebilir mi?

Dengeli bir şekilde koşabilir mi?

Üç tekerlekli bisiklete binebilir mi?

Dengeli bir şekilde merdiven inip çıkabilir mi?

Olduğu yerde tek ve çift ayak zıplayabilir mi?

Tek ayak üzerinde durabilir mi?

Karşılıklı top atma-yakalama oyunu oynayabilir mi?

İnce motor-Küçük kas motor

Düğme ilikleyebilir mi?

Ayakkabılarını bağlayabilir mi?

Kıyafetlerini giyip çıkarabilir mi?

Kendi başına yemek yiyebilir mi?

Pastel boya/boya kalemi kullanarak sınırlı boyama 
yapabilir mi?

Makas kullanabilir mi?

Kalemi uygun şekilde tutup çizim yapabilir mi?

Tırmanma merdivenine tırmanabilir mi?

Bunlar dışında gözlemleriniz ve eklemek istedikleriniz var mı?

*Görüşme formuna çocukların yaş ve gelişimsel özelliklerine göre maddeler eklenip 
çıkarılabilir.
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GÖRÜŞME FORMU
Aracı Nasıl 

Geliştirelim?
Nasıl 

Uygulayalım?
Sonuçları Nasıl 
Yorumlayalım?

• Çocuğun hareket/
motor performansı 
hakkında bilgi sahi-
bi olmak için çocu-
ğu farklı ortamlar-
da ve durumlarda 
gözlemlemek bize 
performans düzeyi 
hakkında önemli 
bilgiler verir.

• Aşağıda MOT 
2.1’de motor geli-
şime ilişkin örnek 
bir gözlem formu 
sunulmuştur.

• Bu formda çocuk-
ların farklı motor 
becerilerini göz-
lemlemek hedef-
lenmiştir. 

• Biz de örnek göz-
lem formundan ve 
bu tabloda sunu-
lan açıklamalardan 
yararlanarak, kendi 
gözlem formumu-
zu oluşturabiliriz. 

• Gözlem yapaca-
ğımız çocuğun 
yaşına ve gelişim 
özelliklerine göre 
sorularda değişik-
likler yapabilir, bazı 
soruları çıkarabilir 
veya yeni sorular 
ekleyebiliriz. 

• Gözlem formun-
daki maddeleri, 
ilgili kişilerle 
yapılan görüş-
melerden elde 
ettiğimiz bilgiler, 
okul öncesi eği-
tim programının 
kazanımları ve 
çocuğun gelişim 
özellikleri/yaşı ve 
fiziksel özellikleri-
ni dikkate alarak 
düzenleyelim. 

• Gözlem formunu; 
motor gelişime 
ilişkin becerileri 
sıraladığımız bir 
sütun ve çocuğun 
performansını işa-
retleyebileceğimiz 
“yapar (bağımsız/
yardımla)”, “yapa-
maz” ve “açıkla-
ma” sütunları ile 
oluşturalım.  

• Çocuğu sınıf orta-
mı, bahçe, tuvalet, 
yemekhane vb. 
farklı ortamlarda ve 
durumlarda gözlem-
leyelim. 

• Çocuğun belirli bir 
beceriyi farklı ortam-
larda ve durumlarda 
ne düzeyde yapabil-
diğini gözlemleyelim. 

• Davranışları gözle-
yemediğimiz veya 
doğal olarak ortaya 
çıkmadığı durumda 
davranışın ortaya 
çıkacağı oyun/etkinlik 
düzenleyelim veya 
çocuğun o davranışı 
göstermesi için (Ör-
neğin, topu yakala) 
yönerge verelim.

• Gözlemleri yeterince 
bilgi edinene kadar 
devam ettirelim. 

• Gözlemler sırasında 
çocuğun performan-
sına ilişkin notlar 
alalım. 

• Formu doldururken 
bu gözlem notları-
mızdan yararlanalım.

• Gözlem formuyla 
çocuğun büyük kas 
ve küçük kas mo-
tor becerilerinden 
hangilerine sahip 
olduğu ve olmadığı 
konusunda bilgi elde 
etmiş oluruz. 

• Elde ettiğimiz bilgi-
leri, diğer yöntem 
ve araçlarla elde 
ettiğimiz bilgilerle 
karşılaştıralım ve 
çocuğun her bir 
becerideki düzeyine 
ilişkin bir fikir oluştu-
ralım. 

• Çocuğun sergiledi-
ği düzeyin yaşına, 
gelişimine ne kadar 
uygun olduğunu ve 
gereksinimlerinin ne 
düzeyde olduğunu 
belirleyelim.

• Gereksinim düzeyi-
ne göre desteklen-
mesinin gerekli olup 
olmadığına karar ve-
relim ve gerekli ise 
çocuğun problem 
yaşadığı becerilerin 
desteklenmesine 
yönelik planlama 
yapalım.  
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MOT 2.1 - Gözlem Formu*

Öğrencinin Adı-Soyadı: ___________________________                                          Tarih: _ _/_ _/20_ _
Yönerge: Gözlemlerinize dayanarak her bir davranışı değerlendiriniz ve uygun yanıtın belirtildiği sütuna “√” 
koyunuz.

Yapar
Yapamaz Açıklama

Bağımsız Yardımla
Kaba motor/Büyük kas motor

Dengeli bir şekilde yürür.

Dengeli bir şekilde koşar.

Köşelere çarpmadan hızlıca koşar.

Üç tekerlekli bisiklete biner.

Yardımsız merdiven iner -çıkar.
Topu yakalar, sıçratır, fırlatır.
Tek ayağının üzerinde dengede durur.

Tek ayağının üzerinde zıplar.

İnce motor/Küçük kas motor
Dikey ve yatay çizgi çizer.

Daire şeklini çizer veya kopya eder.

Basit insan figürü çizer.
Blokları üst üste koyarak kule yapar (6-10).

Makası kullanır.

Kalemi düzgün tutar.

Kıyafetlerini giyip çıkarır.

Düğmeleri ilikler, çözer.

Kendi başına yemek yer.

Bunlar dışında gözlemleriniz ve eklemek istedikleriniz var mı?

*Görüşme formuna çocukların yaş ve gelişimsel özelliklerine göre maddeler eklenip 
çıkarılabilir.
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