KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI

DENEME SINAVI

1.
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının kurumumuzun yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar
gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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1.

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ

Okul öncesi eğitimin amaçları Milli Eğitimin genel
amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak belirlenmiş ve şu şekilde ifade edilmiştir;
• Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi
alışkanlıklar kazanmasını sağlamak,

4.

• Çocukları ilköğretime hazırlamak,

2.

Gelişim Dosyası’nda yer alacak çalışmalar her ay çocuklarla birlikte seçilmeli ve biriktirilmelidir.
(Cevap C)

3.

İlk Yıllar Programı (İYP), 3 - 12 yaş arasındaki çocuklar
için anlamlı, ilgi çekici ve onların zorluklarla baş etmelerine olanak sağlayan uluslararası eğitim programıdır.
İYP’de yalnızca bilginin değil belirli kavram, beceri ve tutumların da geliştirilmesi hedeflenir. Amacı uluslararası
bilince sahip, yaşam boyu öğrenmeyi kendine ilke edinmiş bireyler yetiştirmektir. Bu amaçlara ulaşmak için belirlenen öğrenen profili özellikleri; araştıran-sorgulayan,
bilgili, düşünen, iletişim kuran, ilkeli, açık görüşlü, duyarlı, risk alan, dengeli ve dönüşümlü düşünebilen olarak
belirlenmiştir. Vygotsky, Bruner ve Gardner gibi kuramcıların savunuları temel alınır. Bu anlayışa göre çocukların
içinde bulundukları dünyayı anlamaları, belirli bir bilgi birikimi ve bu bilgiyi tutarlı ve etkili biçimde kullanmaları ile
mümkün olabilir. İYP öğretmenlerinin çocuklara yeni deneyim fırsatları sunması ve onların yeni deneyimlere yönelik düşüncelerini desteklemesi önemle vurgulanmakta, çocukların bilgiyi kendi deneyimleri yoluyla edinmeleri amaçlanmaktadır. Program, çocukların doğuştan gelen merak duygularını göz önüne alarak, onların etkin bir
biçimde araştıran-sorgulayan ve yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları için önemli ölçüde destek veren bir çerçeve sağlamaktadır.
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(Cevap B)
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• Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını
sağlamaktır.

(Cevap B)

5.

Soruda verilen düşünür John Locke’dir. Locke (16321704); erken çocukluk eğitimi ile ilgili “boş levha” teorisini temele alır. En iyi öğrenmenin duyusal öğrenme olacağını, bu nedenle duyuların eğitilmesi gerektiğini söyler. Görüşleri Montessori’nin duyulara dayalı eğitim anlayışını geliştirmesinde etkili olmuştur.
(Cevap B)
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• Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı yaratmak,

Soruda Montessori yaklaşımının iç disiplin ilkesinden söz
edilmektedir. İç disiplin: Her çocuk kendisine verilen araç  
gereçlerin yardımıyla kendine özgü yetenek ve ritmine
uygun olarak, zihninin daha önce algılamış olduğu izlenimleri sınıflandırmaya, örgütlemeye koyulur. Kısacası
doğal bir ihtiyaç olan kendi “iç disiplinini” yaratır

6.

(Cevap D)

Karaciğer karın boşluğunda yer alır.
(Cevap C)
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7.

Palmer refleksi, babinski refleksi, paraşüt refleksi, moro
refleksi ve tonik boyun refleksi bebeklerde görülen reflekslerdendir. Okülokardiak refleks bebeklik döneminde
görülen bir refleks değildir.

10.

Soruda verilen ilk yardım manevrası “Heimlich manevrası”dır.
(Cevap C)

9.

Koruyucu sağlık hizmetleri: Kişileri hastalanmaktan,
yaralanmaktan, sakat kalmaktan ve erken ölümden korumak amacıyla verilen sağlık hizmetleridir. Kişiye yönelik olarak yapılan bağışıklama, ilaçla ve serumla koruma,
erken tanı, aile planlaması, beslenme durumlarının iyileştirilmesini sağlamak için gıda güvenliği ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazandırılması, sağlık eğitimi gibi işler ile fizik, biyolojik ve sosyal çevredeki olumsuz koşullardan kaynaklanan sağlık sorunlarını önlemek amacıyla çevreye yapılan müdahaleler koruyucu hizmetlerdir.

(Cevap E)

11.

A vitamini  eksikliğinde gece körlüğü, göz kuruması, deri kuruluğu, enfeksiyonlara duyarlılıkta artış, iştah kaybı
gibi sorunlar ortaya çıkar.
(Cevap C)
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8.
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(Cevap A)

Boğmaca, damlacık yolu ile bulaşan sıklıkla beş yaş altındaki çocuklarda görülen bakteriyel bir hastalıktır. Daha önce hastalığı geçirmek veya aşılanmak tam ya da
kalıcı bağışıklık sağlamayabilir. Kuluçka süresi 3-12 gündür. Hastalığın başlangıcında hafif ateş, gözlerde kızarıklık ve yaşarma, hafif öksürük görülür. İki haftadan sonra kuru, peş peşe gelen öksürük nöbetleri, öksürük nöbeti sırasında morarma, gözlerde yaşarma, salya akışı
ve şiddetli iç çekme sesi ile birlikte kusma görülür. Işık,
ses, rüzgâr, ağlama ve beslenme öksürük nöbetini başlatabilir. Hastalıktan korunmada en etkin yol aşıdır.

Ayakta tedavi hizmetleri ise birinci basamak iyileştirici hizmetler arasında yer almaktadır.

12.

(Cevap C)

Soruda verilen üç bilgide anne sütünün bebek açısından
faydaları arasındadır.
(Cevap E)
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Dokunma algısı: Dokunduğumuz eşyanın biçimi, yüzey
durumundaki özellikleri bize eşya ile ilgili bilgiler verir. Bu
bilgileri birleştirerek eşyayı algılarız. Örneğin; köşe, pürüzsüz ve yuvarlak özellikler taşıyan bir eşyanın biçimlenmesinde, görme ve dokunma birbirine yardım eder.

Algılama biçimleri şunlardır:

Görme algısı: İlgilendiğimiz nesnelere dikkatimizi tam
olarak nasıl yönlendiririz? En basit araç duyusal reseptörlerimizi bu nesnelere uygun biçimde fiziksel olarak
ayarlamaktadır. Görme için bu, nesne retinamızın en duyarlı bölgesine düşene kadar gözlerimizi hareket ettirmemiz anlamına gelir.

Tat ve koku algıları: Bir çikolatalı pastanın tadına baktığımızda, içindeki besin maddelerini ayrı ayrı değil de bir
çikolatalı pasta tadı olarak algılarız. Hoşa giden bir yemek kokusunun algılanmasında, bu kokunun hangi yemeğe ait oluşunu bilmemizde, sebzenin, salçanın, soğanın ve diğer yemek malzemelerinin meydana getirdiği bir
bütünlük vardır.
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Normal olarak algılamamızı belirleyen işlemlerin farkında olmayız. Sadece kendimizde ve dış dünyada olup biten her şeyi görme, işitme, dokunma gibi bütün duyu organları aracılığıyla algılıyoruz. Böylece biz eşyaları zihnimizde anlamlı bir bütün olması için biçim, şekil, ses veya görüntü biçiminde organize ederiz. Birçok algı biçimi
vardır.

Uzay algısı: Bir nesneyi algıladığımızda onu uzayda bir
yere yerleştiririz. Onun yerini belirtirken yukarıda, aşağıda, sağda, solda, önde, arkada gibi ifadeler kullanırız.
Mekân algısının oluşmasında bütün duyu organları rol
oynar. Görme ve dokunma duyumlarının etkisi diğer duyumlardan daha fazladır. Çevremizdeki eşya ve uyarıcıları kendimize göre örgütler, onları bir “yön” içinde algılarız. Duyu organlarımız uyarıcıların kendimize göre hangi yönden geldiğini anlamamıza yardımcı olur. Eşyalarını bir boşluk içindeki yerini belirtmeye “yerleştirme” denir. Bu faaliyet çeşitli duyu organlarının ortaklaşa çalışmasıyla meydana gelir. Uzay duygusu, önce görmede
sonra dokunmada en son da işitme duyumlarında vardır.

Gestalt psikologları “Bütün, kendisini oluşturan parçaların toplamından farklıdır” ilkesini vurgulamışlardır.

Görsel dikkat konusunda yapılan araştırmalar bir resme
ya da bir sahneye bakan deneğin gözlemini gerektirir.  
Deneğin gözlerine bakarsak, sabit olmadığını, aksine bir
tarama içinde olduğu görülür. Gözün üzerinde durduğu
noktalar rastlantısal değildir. Bu duraklamaların, dikkat
çekici alanlara yöneldiği görülmektedir. Algılamanın, bu
duraklama sırasında yapılan kayıtların bütünü olduğu anlaşılmaktadır. Bir saate baktığımızda onun parçalarını
görmeyiz, onu bir bütün olarak algılar, bir zaman dilimi
olarak tanırız. Algılama, karışık ve karmaşık bir olaydır.
Kısacası, bireyin bir olayı neden o biçimde algıladığını
etkileyen birbiriyle ilişkili birçok olaylar ve nedenler vardır.
İşitme algısı: Dinlemede göz hareketlerine en yakın olan
şey, kulaklarımızı ses kaynağına yöneltecek şekilde başımızı çevirmemizdir. Bir saz topluluğundan gelen sesi,
ayrı ayrı müzik aletlerinden çıkan sesler gibi değil, ahenkli ve bütün bir ses olarak kavrarız. Bunun yanında, kalabalık bir ortamda iken, işitmek istemediğimiz sesleri eleyip, duymak istediğimiz sesleri algıladığımız olur. Bunun
nedeni, müziği toplu olarak, gürültüyü ayırt ederek algılama isteğimizdir. Dikkat edilmeyen uyaranların kısmen
işlendiğini gösteren bulgulardan biri, dikkat edilmeyen bir
konuşma sırasında kendi adımız hafifçe söylense bile işitebilmemizdir.
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Algılama, duyumların çeşitli biçimlerde örgütlenip anlam
kazanması, yorumlanmasıdır.

(Cevap D)
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13.

14.

Araçsal ilişkiler eğilimi aşamasında bireyin davranışlarını yönlendiren temel unsur kendi istek ve ihtiyaçlarıdır.
Bu aşamada birey diğerlerinin istek ve ihtiyaçlarına önem
vermez.
(Cevap D)
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16.

Vygotsky gelişimi anlayabilmek için sosyal ve kültürel süreçleri araştırmak gerektiğini savunmaktadır. Vygotsky
insan zihninin sosyal ve kültürel süreçlerden türediğine
inanmaktadır. Vygotsky’e göre bilişsel gelişimin en önemli unsuru sosyal etkileşimdir. Çocuklar sosyal etkileşim
sürecindeki kazanımları içselleştirerek gelişirler. Kuramda dil becerileri sosyal etkileşimi desteklemesi açısından
büyük bir öneme sahiptir.
(Cevap A)

17.

Neşe’nin gökyüzü ile ilgili düşünme biçimi; gökyüzüne
canlı varlıkların özelliklerini yüklediği için “animizm”; Neşe’nin öğretmeninin kendisi gibi düşünmediğine çok şaşırması “benmerkezcilik” ile ilgilidir. Animizm (canlandırmacılık), doğadaki cansız nesnelere canlı muamelesinde bulunma, canlılık özellikleri atfetmedir. Benmerkezcilik ise, başkasının görüşlerini ve bakış açısını anlamakta yaşanan yetersizliktir. İşlem öncesi dönemde çocuklar, dünyayı başkasının bakış açısından görememekte,
dünyanın merkezine kendini yerleştirip diğerlerinin bakış
açısının farklı olabileceğini anlayamamaktadırlar. Yer ve
zaman algıları da kendilerine odaklıdır.

19.

(Cevap A)

Erikson’un psikosoyal gelişim kuramına göre 3–6 yaş girişimciliğe karşı suçluluk dönemidir. Bu dönemde çocuklar kendilerini ve dünyayı anlamak için sürekli sorular sorarlar. Çocukların sorunlarını ciddiye almak, yaşına uygun cevaplar vermek onların girişimcilik özelliğini kazanmaları açısından önemlidir.
(Cevap B)
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(Cevap D)

18.
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Yeni gelen bilgiler önceki bilgilerden farklı olduğu durumlarda yaşanan çelişkileri gidermek amacıyla şemalarda
yapılan değişime Piaget düzenleme (uyma) demektedir.
Yeni öğretmenin özellikleri Kadir’in zihnindeki öğretmen
şeması ile uyumlu değildir. Bu çelişkili durumdan kurtulmak için öğretmen şeması yeni gelen bilgilerle yeniden
şekillendirilmiştir. Daha önceki şema yetersiz kaldığı için
şemada değişim gerçekleşmiştir.
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15.

Piaget’e göre 2-7 yaş aralığındaki işlem öncesi dönemde, korunumun kazanılamamasının nedenlerinden biri,
belli bir zamanda çocuğun sadece anlık görünen ve dikkat çeken boyuta odaklanıp diğer boyutları birlikte algılayamamasıdır. Buna odaktan uzaklaşmama denir. Cansu’nun, hafta sonu tatilinde gördüğü Minyatürk’ün en son
iki eserin ismini hatırlayabilmesi, diğer gördüklerinin ismini hatırlamakta zorlanması odaktan uzaklaşamadığını
göstermektedir.
(Cevap A)

20.

Soru metninde anlatılanlara dayalı olarak Vygotsky’nin
gelişim süreci ile ilgili olarak “gelişim aşamalı ve birikimli bir süreçtir” ilkesini benimsediği söylenebilir. Gelişim ileriye doğru yönelim gösteren, birikimli bir süreçtir. Her aşama bir sonraki aşama için önkoşul oluşturur.  Bu bağlamda her evre kendinden öncekine dayanır ve kendinden
sonraki için hazırlık safhasını oluşturur. Ancak, bu gelişimin aşamaları birbirinden kesin çizgilerle ayrılmış değildir. Birbiriyle iç içe geçmiş olabilir.
(Cevap D)
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Dilin Bileşenleri: Dil gelişimi konusunda yapılan çalışmalar doğrultusunda dil gelişimi; ses, sıra ve anlam sistemlerinden oluşur.
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Ses Bilgisi: Konuşma dilinde anlamı ayırt etmeye yarayan en küçük ses birimleri, ses sistemlerini oluşturur. Çocuklar sesin akışını duymalıdır. Sesin akışını algılayan
çocuk, bu sesleri küçük parçalara bölerek kendi dilini oluşturmaya başlar. Ünlü ve ünsüz ses birimlerinin farklı bileşimler hâlinde kullanılmasıyla sözcükler meydana gelir. Her dilin kendine özgü ses sistemleri vardır. Çocuklar
yaklaşık olarak 2,5 yaşlarına kadar tüm ünlü ve ünsüz
sesleri çıkarabilir. Tüm seslerin çıkarılması 7-8 yaşlarına
kadar sürer.

22.

Vygotsky’e göre bireyin içinde yaşadığı çevre, kültür, sosyal etkileşimin özelliklerini belirler. Bu nedenle gelişim ve
öğrenme bireyin yaşadığı kültür ve çevreden bağımsız
değildir. Çocukların kazandıkları kavramların, düşüncelerin, becerilerin, tutumların kaynağı sosyal çevredir. Çocuklar çevresindeki yetişkinlerden ve onların sosyal dünyalarından öğrenmeye başlamaktadırlar. Buna göre, yetişkinlerle yapılan iş birliği çocuğun “toplumsallaşmasını
sağlayarak beceri kazanmasını” sağlamaktadır.
(Cevap A)

Söz Dizimi: Cümlenin yapısını oluşturan ögelerin anlamlı bir biçimde birleştirilmesi ile ilgili kuralları içerir. Çocuğun ilk ifadeleri tek sözcükten oluştuğu için çocuk, söz
dizimi ile ilgili kuralları iki sözcük döneminde kullanmaya
başlar. Çocukların ses gruplarındaki sıraya dikkat etmesi gerekir. Eğer sıraya dikkat etmezse, cümlelerin anlamları değişebilir. Örneğin “Ahmet süt ister.” cümlesi sıra değiştiğinde “Süt Ahmet ister.” şeklinde anlamsız bir cümleye dönüşebilir.
Anlam Bilgisi: Dildeki sözcük bileşimlerinin içeriğini ve
anlamlarını ilgilendiren kuralları içerir. Anlam bilgisi, kişinin deneyimleri ve bilgi birikimi ile yakından ilgilidir. Anlam, dili kullanmanın can damarıdır. Anlam, seslerin sembol aracılığıyla nesne ve olaylarla ilişkisini belirler. Sözcükler, belli bir anlamı ifade etmek için kullanılır. Çocuk,
dili anlamlı kullanmaya başladığında, belirli durumlar ve
nesnelerle kendi düşünceleri arasında anlamlı ilişkiler kurar. Sözcük ve cümlelerini belli anlamlar oluşturmak üzere kullanır. Çocuk, bilişsel kavramları kazandıkça, dilin
anlam bilgisi yönü de zenginleşir.
Kullanım Bilgisi: Dilin amaçlarını, sosyal etkileşim için
farklı kişi ve durumlarda kullanım tarzını belirleyen kurallardan oluşur. Bu bileşen sıra ile konuşma, konuşmayı
başlatma, konuşmayı aynı konuda devam ettirme, bitirme, zaman, durum ve konuya uygun konuşma ve anlatım becerilerini içerir. Çocuklar konuştukları kişiye bağlı
olarak, farklı sözcükleri kullanmayı ve sorulara farklı tepki vermeyi erken yaşlardan itibaren öğrenmeye başlar.
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Biçim Bilgisi: Sözcüklerin içyapılarını ilgilendiren kuralları içerir. Bu kurallar dildeki kök ve ekleri, bunların birleşme şekillerini ve çekim özelliklerini kapsar. Bir dilde
anlam taşıyan en küçük birime biçim birim (morfem) denir. Bağımlı ve bağımsız olmak üzere iki tip biçim birim
vardır. Bağımsız biçim birim tek başına kullanılabilir, bağımlı biçim birim ancak bağımsız biçim birim ile kullanılabilir. Örneğin “kuş” bağımsız biçim birimdir. Ama “kuşlar” sözcüğündeki “lar” bir bağımlı biçim birimdir ve yalnız kullanılamaz.

23.

Ayça’nın dikkat çekmeye yönelik davranışları görmezden
gelinmelidir. Bu tip davranışlar görmezden gelinerek sönmeye tabi tutulmalıdır.
(Cevap D)
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21.

24. Çocukların, insanların duyguları ve birbirleriyle etkileşim
ve ilişkileri üzerine düşünmelerinin gelişimine toplumsal
biliş gelişimi denir.

(Cevap B)

(Cevap A)
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25.

Soruda verilen ruhsal bozukluk somatoform bozukluktur. Somatoform Bozukluk: Organik nedenler ile açıklanamayan, psikososyal ya da duygusal etkenlere bağlı
olduğu düşünülen bedensel yakınmaları ifade etmektedir.

29.

Sosyal fobi, çocuğun toplum içinde bulunduğu durumlarda gösterdiği mantıksız korkudur. Sosyal fobi sonucunda çocuk başkalarıyla etkileşimde bulunmasını gerektiren her türlü durumdan kaçar ve toplumsal etkinlikleri de
zorunlu olarak azalır. Sosyal anksiyete bozukluğu olan
çocuk, başkalarının yanında küçük düşeceği ya da utanacağı bir davranışta bulunma korkusu yaşar. Kendine
güveninde ve benlik saygısında düşüş sosyal fobisi olan
bireyleri reddedilmeye, olumsuz değerlendirilmeye karşı
aşırı duyarlı ve tahammülsüz yapar. Çocuklar, sadece
erişkinlerin yanında değil, kendi yaşıtlarıyla olduklarında
da benzer endişeleri yaşarlar. En çok sosyal ve mesleki
kimlik gelişiminin olduğu, arkadaş ilişkilerinin aşırı önemsendiği ergenlik döneminde sorun olarak belirir.
(Cevap A)

27.

Uyurgezerklik: Çocuklarda görülme sıklığı % 15’tir. En
sık 4 - 8 yaş arası başlar, ergenliğe doğru azalır. Yineleyici, uyku sırasında kalkma ve gezinme dönemleridir. Gözler açık ve hareketsizdir, bakışlar donuktur. Ağır uyku döneminde olduğundan sabah hatırlanmaz veya çok az hatırlanır. Yürümenin yanısıra kapıdan çıkıp gitme veya yanlış yere idrarını yapma gibi eylemler de görülebilir.  Ev içi
emniyet tedbirlerini almak çok önemlidir.

(Cevap A)

30.
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26.
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(Cevap D)

Sanal ortam bağımlılığı: çocuğun bilgisayar oyunlarına,
herhangi bir ekranda oynanabilen sanal oyunlara ve internete yaşından beklenenin ve gereksinimlerinin üstünde, gündelik yaşamını olumsuz etkileyecek düzeyde bağımlılık geliştirmesi olarak düşünülebilir.  Sanal ortam bağımlılığını engellemenin en etkili yolu, kontrollü kullanımı desteklemektir.

Savunma mekanizmalarının genel özellikleri şunlardır;
• Savunma mekanizmaları çatışma ve bunaltıya karşı
kullanılan benlik işlemleridir.
• Savunma mekanizmaları farkında olmadan ya da bilinçsiz olarak kaygıdan kurtulma çabasıdır.
• Savunma mekanizmaları kaygımızı azatlamada etkilidir.
• Birey savunma mekanizmalarını kullandığının farkında değildir.
• Savunma mekanizmaları stres yaratan durumla doğrudan başa çıkılabilecek ana kadar yardımcı olurlar.
• Bireyin, engellenme durumlarında çözüm yolu buluncaya kadar ümitsizliği düşmesini önlemektedir.
• Bireyin iç çatışmalara ve engellenmelere karşı dayanma gücünü arttırmaktadır.
• Her insan savunma düzeneklerini kullanır.

(Cevap C)

28.

Fonolojik Bozukluk: Çocuklarda tipik olarak konuşma
sırasında bazı sesleri atlama, yerine başka sesler söyleme veya düzensiz söyleme şeklidir. Örneğin “Hasan” yerine “Hasa” denilmesi, “kap” yerine “pak” denilmesi, “kitap” yerine bir sefer “kipat”, bir sefer “tipak” diyebilir ve
bazı seslerin çıkartılamaması tarzında olabilir.
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• Savunma düzeneklerinin özellikleri ve işlevleri bir bütün olarak insanın uyumuna yardım eder.
• Savunma düzenekleri benlik bütünlüğünü ve benlik
saygısını sürdürmeye yöneliktir.
• Savunma mekanizması ilk kez Freud tarafından tanımlanmıştır.
• Savunma mekanizmaları ile stres ya da kaygı azaltılabilir. Ancak bilinç dışında var olan çatışmalar çözümlenemediği için sorun olduğu gibi kalmaktadır.
• Bütün bu yararların yanı sıra, gerçeklerden kaçarak,
savunma mekanizmalarının sürekli kullanılması çevreye uyumu bozarak tehlikeli sonuçlar meydana getirebilmektedir.

(Cevap B)

(Cevap D)
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Sosyo-kültürel gelişim kuramı temsilcisi Vygotsky, oyunu
çocuğun yarattığı hayali bir durum olarak tanımlar. Vygotsky’e göre oyun bilişsel faktörlerden bağımsız olarak sosyo-kültürel etkileşimlerden ortaya çıkan çatışmaların çözümlenmesi süreci, yeni bir oluşum, keşif alanıdır. Sembol kullanma becerisinin gelişiminde oyun çok önemlidir.
Oyunda önemli ve farklı olan unsur, çocuğun özgür iradesiyle önceki yaşantılarından edindiği neden-sonuç ilişkilerini kullanarak yeni davranışları üretip böylece olumsuz dürtülerinden arınmaktır. Bu yükleme ve boşalma,
oyunda haz olarak ortaya çıkan unsurdur. Oyun gerilimle başlayıp, bunu kontrol etme mekanizmaları sonucu isteklerin gerçekleşmesiyle mutluluk veren bir duyguyla yer
değiştirir. Bu nedenle Vvgotsky, oyunu yüksek derecede
güdümlü bir davranış oluşumu olarak kabul eder.

34.

Erikson, gelişimin daha spesifik bir mekanizması olan
oyun üzerinde ayrıntılı bir şekilde durmuştur. Erikson’un
sekiz gelişim aşamasından üçüncüsünde (dört ile altı yaş
arası), çocuk bir şeyler yapar ve Erikson bunu “oyun çağı” olarak tanımlar.
Çocuklar hem kendi kendilerine hem de başkalarıyla oynamak ihtiyacındadırlar. Oyun, geniş anlamda, hayal gücünün dünyaya hâkim olmak ve uyum sağlamak için kullanılmasıdır. Oyun, aynı zamanda duyguların ifadesi, geçmiş durumları yeniden yaratma veya gelecekte olacakları düşleme ve var olmak için yeni modeller yaratmadır.
Oyun yoluyla inisiyatifleri gelişir ve düş kırıklıklarına, başarısızlıklara ve ulaşılmamış hedeflere hazırlıklı olurlar
ve yaşama iyice odaklanmış bir amaç duygusuyla yaklaşırlar.
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31.

(Cevap D)

Gerçekte çözülemeyen problemler; evcilik oyununda, dramatik oyunda, sporda, sanat ve bloklar gibi oyunlarda çözümlenebilir.

32.

Oyunun çocuğun gelişimine katkısı çocuğun “kurduğu iş
birliği ve iletişimle yaşantı zenginliği kazanarak bilgilenmesini” sağlamasıdır. Çocuk oyun sayesinde kendini ifade etmeyi, paylaşmayı, başkalarının düşüncelerine karşı hoşgörülü olmayı, yardımlaşmayı vb. becerileri öğrenir.
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(Cevap C)

(Cevap C)

33.

Okul öncesi dönem motor beceriler arasında zıplama, tırmanma ve koşma gibi aktiviteler yer alır. Bir çocuğun farklı motor becerilerini kullanmasına olanak sağlayacak çeşitli aktivitelere katılması motor becerinin etkililiğinin artmasında yardımcı olur. Ancak bu dönem etkinliklerinde
ince motor beceri gerektiren çalışmalara ağırlık vermek
çocukların sıkılmasına neden olabilir.
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35.

(Cevap C)

Masalda orijinal bir anlatım tarzı, dili kullanma becerisi,
canlandırma yeteneği çocuğu etkilemektedir. Masal dinleyen çocuk, kendi hayal dünyası ile anlatılan dünyayı
birlikte yaşama fırsatı bulur. Çocuklar, masallar yardımıyla hayalden gerçeğe geçer, gerçeği hayalleri ile mukayese ederek somutlaştırır. Masallar eğitici, öğretici ve ders
verici nitelik taşırlar. Çocuğun kişiliğinin, zihninin, hayal
gücünün gelişmesinde, tabiatı ve toplumu doğru algılamasında, anadili öğretiminde, masal temel eğitim malzemesidir. Çocukları iyiye, güzele, doğru davranışlara, hoş
görüye yönlendirmektedir. Masalların söyleyişindeki kolaylık ve eğlendiricilik çocuğun dil gelişiminde önemli bir
etkendir.
(Cevap E)
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Okulöncesi dönemdeki çocuğun gelişim düzeylerine, ilgi
ve gereksinmelerine göre oluşturulmuş çocuk edebiyatı
yapıtlarının ve öğretici metinlerin; çocuğun dilsel, bilişsel,
kişilik ve toplumsal gelişimine sağlayacağı katkılar şunlardır:
• Kitapla tanışmasını sağlar, onlarda kitabın yaşamlarını bütünleyen bir temel araç olduğuna ilişkin duyuşsal bir altyapı oluşturur,
• Sanatsal duyarlıkla yapılmış resimleriyle ve sayfa tasarımlarıyla görsel algılarını geliştirir, sanat eğitimi gereksinmelerini karşılar,
• Resimleri öykünerek duygu ve düşüncelerini çizgi ve
renklerle anlatma isteğini devindirir,

38.

Dramatizasyon: Günümüzde oyuna koyma, oyunlaştırma, yazılı bir metne dayalı olarak bir konunun, öykünün,
masalın ya da durumun canlandırılmasıdır.
(Cevap A)
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36.

• Gözlemleme, karşılaştırma, uygulama yapmalarına
ve eleştirmelerine olanak sağlayacak doğal bir öğrenme ortamı yaratır,
• Dilsel ve görsel kurgularıyla sorma, öğrenme, keşfetme, gülme, eğlenme, oynama gereksinmelerini karşılar,

Öğretmenin bu kapsamda yaratıcılığı destekleyen etkinlikler yapması gerekir.
(Cevap D)

37.
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• Sanatsal nitelikli bir iletişim ortamında kahramanlarla özdeşim kurarak insana, yaşama, doğaya yönelik
değerler edinebilmesini sağlar.
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• Kavramsal gelişimlerini destekler, dil bilinci ve duyarlığı edinebilmeleri için öykünebilecekleri birer model
olur,

39.

Öğretmenin kullanmış olduğu drama tekniği pandomimdir. Pandomim (pantomim, sözsüz oyun ya da mim sanatı), en basit anlatımıyla sözsüz canlandırmadır.
(Cevap B)

Çocuk kitaplarının iç yapı özellikleri tema (izlek), konu, kahramanlar, plan, dil ve anlatımdır.

Soruda verilen örnek olay “mış gibi yapma” kavramı ile
ilgilidir. Çocukların sembolik düşünme ve üst düzey zihinsel işlemleri yapmalarını sağlayan doğal ve etkin öğrenme durumları, “mış gibi” yapmaktır. Eğitimde drama etkinliklerinde “mış gibi” yapmadan, gerçek dünyaya geçiş
yeteneği oldukça sıra dışı ve çocuklara ait olan bir yetenektir. Birçok çocuk, erken yaşlardan itibaren “mış gibi”
yapma ile gerçek arasındaki ayırıma gidebilmektedir. “mış
gibi” yapma, çocuğun sanki öyleymiş gibi davranmasını
gerektirir. Bunu yapabilmek için çocuklar düşünsel süreçleri kullanmalıdırlar.

(Cevap B)

(Cevap A)

Çocuk kitaplarının dış yapı özellikleri şunlardır.
• Boyutlar
• Kağıt
• Kapak-cilt
• Sayfa düzeni
• Resimler
• Harfler
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Müdahaleli Yaklaşım: Bu yaklaşıma göre, öğretmen ve
çocuk arasındaki iletişim ve etkileşim çocukların öğrenmesi ve gelişimi için en önemli etkendir. Bu yaklaşımı
destekleyenlere göre, Piaget çocukların başkalarıyla iletişim kurma isteklerini görememiştir. İnsanlar başkalarıyla iletişim kurmak, düşüncelerini ve duygularını paylaşmak isterler. Küçük çocuklar, yaratıcı ve hayal tanımlamalarını yetişkinlerle paylaşmak isterler. Bu paylaşım sırasında öğretmenler çocukların duygu ve düşüncelerini
tasvir ve paylaşım yeteneklerini ilerletebilirler. Bu yaklaşımı savunanlar Vygotsky ve Bruner’in düşüncelerinden
yararlanmışlardır. Vygotsky, öğrenmede sosyal ortamın
önemini vurgular. Çocuklar öğretmenleri ve kendilerinden daha yetenekli arkadaşları ile etkileşim hâlinde iken
öğrenirler. Vygotsky’ye göre, öğretmen, çocuğun gelişim
düzeyini öğrenme esnasında dikkate almakla yetinmemelidir. Öğretmen, çocuğu gelişim düzeyinin üstüne çıkarmayı amaçlamalıdır.

44.

(Cevap C)

45.

Kapalı uçlu araç gereçler: Yap-bozlar gibi yalnız bir doğru yöntem ya da bir yanıtı olan araç gereçlerdir. Çocukların belirli bir biçimde düşünmesi ya da yapması amaçlanmıştır.
Açık uçlu oyuncaklar: Bloklar, legolar, oyun hamurları
gibi yapıp bozarak yeni ürünler yaratılabilecek oyuncaklardır. Birçok olasılıklar sundukları için çocuğu değişik düşünmeye ve çözümler bulmaya yönlendirir.

Bu etkinlikteki kazanımlar ve göstergeleri şunlardır.
Bilişsel Gelişim:
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/duruma/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla
açıklar.)
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(Cevap C)

42.

Gelişimsel model sınıf yönetiminde öğrencilerin ruhsal ve
fiziksel gelişim düzeylerinin dikkate alındığı bir yaklaşımdır. Sınıftaki tüm etkinliklerin yürütülmesinde ve fiziksel
düzenlemelerde öğrencilerin gelişimsel özellikleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulur.
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41.

Kazanım 11. Nesneleri ölçer. (Göstergeleri: Standart olmayan birimlerle ölçer. Ölçme sonucunu söyler.)
Dil Gelişimi:
Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. (Göstergeleri: Dinlediklerini/izlediklerini resim,
müzik, drama, şiir, öykü gibi çeşitli yollarla sergiler)
Motor Gelişim:
Kazanım 4. Küçük kas becerileri gerektiren hareketleri
yapar. (Göstergeleri: Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.)

(Cevap D)

43.

Okulda öğrencilerin yaratıcı becerilerini geliştirmek
için dikkat edilmesi gereken öneriler şunlardır;
• Okulda problem çözme becerisinin geliştirilmesine
olanak sağlanmalıdır. Problem çözme becerisinin temel olduğu ilerleme akımın uygulandığı okullarda yaratıcılığın daha çok geliştiği görülmüştür.
• Öğrencilere problem verildiği zaman onların çeşitli deneceler önermesine ve bunların doğruluğunu test etmelerine izin verilmelidir.
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(Cevap C)

• Arada sırada beyin fırtınası tekniği kullanarak, öğrencilere kimse tarafından eleştirilmeden düşüncelerini
söyleme fırsatı tanınmalıdır.

Soru metninde anlatılan ve okulda öğrenmeyi savunan
program geliştirme yaklaşımı “davranışçı” yaklaşımdır.
Günümüzdeki program geliştirme çalışmalarında davranışçı kuramdan özellikle hedeflerin davranışa dönüştürülmesi ve her davranış için test maddelerinin hazırlanarak program başarısı hakkında bilgi toplanması aşamalarında yararlanılmaktadır.

(Cevap E)

(Cevap C)

• Öğrencilere düşüncelerini serbestçe açıklamaları için
izin verilmeli, onların yaratıcı düşünceleri pekiştirilmelidir
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47.

Öğretmenin etkili bir beyin fırtınası uygulayabilmesi için
aşağıdaki aşamaları yerine getirmesi gerekmektedir:
• Öğrencileri rahat edebilecekleri biçimde oturtunuz.

50.

• Düşünceleri yazmak için bir tahta bulundurunuz.
• Tekniğin kurallarını açıklayınız.
• Öğrencilerden düşünce üretmelerini isteyiniz.
• Düşünceleri not alınız.
• Zaman zaman kendi düşüncelerinizi de söyleyerek
katılımcıları yüreklendiriniz.
• Kimsenin düşünceleriyle alay edilmesine izin vermeyiniz.
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• Sorunu anlatınız.

Howard Gardner görsel sanatların, görsel düşünmeyi
desteklemesi bakımından önemli olduğuna inanmıştır.
Görsel düşünmeyi, çoklu zekâ yaklaşımında görsel/uzamsal zeka içinde ele almıştır. Gardner, sanatsal ifadenin
okul öncesinde en yüksek seviyede olduğunu, çocuk ilköğretime başladığında en alt seviyeye indiğini, ergenlikte yeniden artmaya başladığını belirtmiştir.
(Cevap D)

• Düşünce üretimi durduğu zaman beyin fırtınasını durdurunuz.
51.

• Tüm düşünceleri okuyunuz ve benzer ya da birbirini
kapsayan düşünceleri birleştiriniz.
• Düşünceleri numaralandırarak bir sıraya sokunuz.
• Belirlenen sorunun çözüm yollarını yazılı biçime getirerek sınıf ya da okul panosuna aşarak görselleştiriniz.

48.

Yer değiştirme → Şemsiyenin yerine ne kullanabiliriz?
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(Cevap C)

Çocukların yaşadıkları toplumun değerlerini tanımaları,
kültürel ve evrensel değerleri benimsemeleri onların sorumluluk bilincine sahip bireyler olarak yetişmeleri açısından önemlidir. Program, bu yönüyle farklılıklara saygı duyulmasını ve farklı özellikleri olan bireylerle uyum içinde
bir arada yaşamaya dair deneyimler kazanılmasını teşvik etmektedir. Programda değerler eğitimi ayrı bir alan
olarak ele alınmamış, ancak kazanım ve göstergelerde
bütüncül bir şekilde vurgulanmıştır.
(Cevap C)

52.

Yok etme → Şemsiyenin hangi parçasını çıkartabiliriz?
Birleştirme → Şemsiyeyi başka hangi nesneyle birleştirebiliriz?
Yeniden düzenleme → Şemsiyeyi sen tasarlasaydın nasıl bir tasarım yapardın?
(Cevap A)

Okul öncesi eğitim kurumlarında kitap merkezinin oluşturulması, çocukların kitap sevgisi kazanması açısından
önem taşımaktadır. Kitap merkezindeki kitaplar çocukların okuma ilgilerini geliştirmelerinde de etkilidir. Bu nedenle küçük yaşlardan itibaren çocuğun ilgisi kitaplara
yönlendirebilmek için bir kitap merkezine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu merkezde çocuklar ilgi duydukları kitapların resimlerine bakarak hikayeler oluşturabilir, birbirlerine hikayeler anlatabilirler. Bu da onların hayal güçlerini
geliştirir yaratıcılıklarını ve dil gelişimlerini destekler.
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(Cevap D)

49.

Eğitsel oyun öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesini ve rahat
ortamda tekrar edilmesini sağlayan, yetenekleri ortaya
çıkaran bir tekniktir. Oyunlar öğrencilerin kendilerini ifade etmelerine olanak sağlayan, iletişimi güçlendiren bir
ortam oluşturur.

Folklor çalışması psiko-motor bir davranış olup, gösterip
yaptırma, alıştırma ve bilişsel çıraklıkla bu davranışı kazdırmak olanaklıdır. Psiko-motor alan kazanımlarının gerçekleştirilmesinde temel ilke iş-aktivite olmalı, öğrenen
yaparak yaşayarak öğrenmelidir. Öğrenciye ilgili beceri
için deneyim fırsatları sunulmalıdır.

(Cevap D)

(Cevap B)
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Tutarsız tutum ile yetişen çocukların sınırlılıkların ne olduğuyla ilgili ciddi problemler vardır. Çocuk bu yüzden
sürekli kaygılıdır ya da ailenin rehberliğine güvenmemektedir. Doğru ile yanlışın sürekli birbirine karıştığı ortamda
bir amaç oluşturma ve o amaca ulaşmak zordur. Çünkü
çocuğun hatanın ne olduğu ile ilgili sezgileri yıpranmıştır. Bu da her yaptığını sürekli kontrol etmeyi gerektirecektir. Bu uygulamada dış denetimdeki tutarsızlık iç denetimi güvensizliğe ittiğinden yaratıcılık gerektiren etkinlikler çocuğun kendisini tarafından hep sonuçsuz bırakılacaktır.
(Cevap C)

55.

58.
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54.

İlköğretime hazır oluşu etkileyen faktörlerden ilki fiziksel
faktörleri içermektedir. Çocuğun genel sağlık durumu, büyüme ve gelişmesi, kaba ince motor gelişim seviyesi çocuğun fiziksel özelliklerini kapsar. Bu özellikler çocuğun
doğum öncesi, doğum anı ve doğum sonrası içinde yaşadığı koşulları da içine alır. Çocukların bu dönemlerde
yaşadıkları olumsuzluklar, gelişme geriliğine veya kalıcı
zihinsel geriliklere yol açabileceğinden okul başarısı üzerinde etkileri olabilmektedir.
(Cevap D)

Bağlanma, bebekle anne babalar arasında duygusal olarak olumlu ve karşılıklı yardım edici bir ilişkinin kurulmasıdır. Bağlanma belirli bir kişiye uzun süren duygusal bir
bağ olarak da tanımlanabilir.
www.kaplanakademi.com

(Cevap D)
59.

Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları ilkokula hazırlık çalışmalarının içerisinde yer alan ve çocukların ilkokula geçişini kolaylaştırmak, hazır bulunuşluk düzeyini artırmak
amacıyla yapılan etkinliklerdir. Kesinlikle okuma veya yazma öğretmek amacını taşımamaktadır. Programda okuma ve yazma öğretimi yoktur. Harfleri göstermek ve harfleri yazdırmak da yoktur.
(Cevap A)

56.

Mikrosistem, çocuğun, karşılıklı yakın etkileşim içinde olduğu kişi ve grupların var olduğu sistem olarak tanımlanmaktadır.

57.

Boşanmanın yaşandığı ailelerde, çocuklar sevgisizlikten,
yalnız kalmaktan korktuğu gibi kendini daha az güvende
hisseder. Bu nedenle çocuğun yeni koşullara uyumunu
sağlamak için hoşgörülü, tutarlı davranışlarda bulunmak
çocuklarla ilgilenmeye devam etmek ve sevgilerinin sürdüğünü göstermek gerekir. Ancak, anne - babaların çocuklarıyla her gün görüşmeleri gerekmez. Bunun yerine
görüştüklerinde kaliteli zaman geçirmeleri daha önemlidir.

2020 / KPSS / ÖABT

(Cevap E)

60.

Okuma farkındalığı göstergeleri: Çevresinde bulunan yazılı materyaller hakkında konuşur. Yetişkinden kendisine
kitap okumasını ister. Okumayı taklit eder. Okumanın günlük yaşamdaki önemini açıklar.
Yazılı materyallerde noktalama işaretlerini gösterir yazı
farkındalığı ile ilgilidir.

(Cevap E)

(Cevap D)
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61.

Belirli konu ve etkinliklerin sınıf içerisinde işlenmesinde
uzman kişi sınıfa konuk olarak davet edilerek konu ile ilgili konuşması sağlanır. Böylece konu birincil veri kaynağından, ilgi çekici, merak uyandırıcı ve gerekirse soru cevap şeklinde tartışılarak incelenir.

65.

62.

Okul öncesi eğitimde fen merkezi çocukların fene karşı
ilgi ve tutumlarının gelişmesinde önemli yer tutar. Bu dönem çocuğu hareketli ve sürekli bir oyun dünyası içindedir. İlgi duyduğu şeyleri oyun yolu ile öğrenmekten büyük
haz duyar. Bu nedenle okul öncesi eğitim kurumlarında
fen etkinlikleri yapılırken oyunlardan yararlanılmalıdır.
Fen merkezinde yapılan çalışmalar, çocuklara yaşadığı
çevreyi tanıma, deneyerek ve yaşayarak öğrenme imkanı sağlar. Ayrıca çocukların özgüvenlerini, gözlem, deney
ve problem çözme becerilerini geliştirir.
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(Cevap C)

Anekdot Kayıtları, bir ya da birden çok çocuğun dahil olduğu ortamda, çocuğun davranışlarında görülen önemli
gelişimsel olayları kaydetmek amacıyla kullanılır. Anekdot kaydı tutulurken; davranışın direkt gözlem sonucu olmasına, öğretmen yorumunun ayrı bir bölümde yer almasına ve tek bir olayı açıklamasına dikkat edilmelidir. Ayrıca, anekdot kayıtlarında çocuğun gelişimsel özellikleri
ve program amaçlarını kazanıp kazanmadıklarını içeren
davranışlar da not edilmektedir
(Cevap C)

63.

Motor gelişimi etkileyen gelişimsel faktörler şunlardır;
• Gelişimin yönü

www.kaplanakademi.com

(Cevap B)

66.

• Büyüme hızı

Çocukların kendi vücutlarının hareket potansiyellerini, koşarken, sıçrarken, fırlatırken, yakalarken ve vücutlarını
dengede tutarken keşfettikleri yıllar olarak bilinen motor
gelişim aşaması temel hareketler dönemidir.
(Cevap B)

• Farklılaşma ve bütünleşme
• Kritik dönem kavramı
• Bireysel farklılıklar
• Beden ölçüleri
• Filogeni ve ontogeni
• Kalıtım
• Cinsiyet.
(Cevap E)

64.

2020 / KPSS / ÖABT

• Irk

Lowenfeld’in iler sürdüğü dönemlerinde “gerileme dönemi” yoktur. Karalama, şema öncesi, şematik, gerçeklilik
ve mantık dönemi Lowenfeld’in ileri sürdüğü dönemlerdir.

67.

(Cevap E)

Soruda verilen tasarım ilkesi vurgudur. Vurgu: Öğretim
materyalinin can alıcı noktasıdır. Dikkat çekilecek nokta
en ilgi çekici nokta olarak tasarlanıp en önemli unsurlar
oraya yerleştirilebilir.
(Cevap B)
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68.

Sorudaki özellikler Orff Schulwerk yaklaşımına aittir.

72.

69.

Okulöncesi müzik eğitiminin amaçları şunlardır;
• Kendi sesini ve çevresindeki sesleri ayırt edebilme,

2020 / KPSS / ÖABT

(Cevap D)

Öğretmenin kazandırmak istediği ilke kardinal değer ilkeleridir. Kardinal değer ilkesi: Bir gruptaki nesneleri sayarken, en son sayılan nesne için söylenen sayının gruptaki nesne sayısını göstermesidir. Örnek: Çocuğun 7 tane boncuk sayması ve son söylediği sayı sözcüğünün
(yedi) gruptaki boncuk sayısının toplam değeri olduğunun farkında olması.
(Cevap B)

• Konuşurken sesini doğru kullanabilme
• Dinlediklerini fark edebilme
• Dinlediği müziğe bedensel tepkilerde bulunabilme,
düzeyine uygun şarkılar eşliğinde oynayabilme, dans
edebilme
73.

• Düzeyine uygun şarkıları ve sözel ürünleri seslendirebilme
• Düzeyine uygun çalgıları çalabilme

(Cevap C)

70.

(Cevap C)
www.kaplanakademi.com

• Dinlediği müziğin veya seslerin yansıttığı duyguları
fark etme

Fen eğitiminin hedeflerinden bir taneside çocukların fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal gelişimlerine yardımcı olmaktır. C seçeneğinde verilen bilgi yanlıştır.

Okul Öncesi Eğitim Programı’na göre “haftanın günlerini
sırasıyla söyler” bilişsel gelişim özelliği 60-72 aylık çocuklardan beklenir.

74.

(Cevap E)

Grafik; iki ya da daha fazla sayısal ifadenin arasındaki
ilişkiyi resimlendirmek amacıyla kullanılan matematiksel
bir araçtır. Ölçme ve sayma işlemleri sonucunda ulaşılan
veriler grafikte kullanılır.
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(Cevap E)

Adımla hareketinin devamında arka ayağın ön ayağın yanına sıçrayarak getirilmesi ve bu hareketin ritmik biçimde tekrarlanması lokomotor becerisi galop hareketidir.

Ela’nın kavram öğrenme deneyimi “Doğal Öğrenme Deneyimidir.” Doğal öğrenme deneyimleri, çocuğun çevresiyle etkileşiminden kaynaklanan ve çocuğun başlayıp
bitirdiği eylemdir.

(Cevap D)

(Cevap B)

75.
71.

14

KPSS • DENEME • 1

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK

DENEME SINAVI

2.
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının kurumumuzun yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar
gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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1.

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ

Okul öncesi eğitimin temel amaçları şunlardır.

4.

I. Çocukların beden, zihin ve duygu gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak
II. Onları ilkokula hazırlamak

(Cevap B)

2.

Osmanlı Devleti Dönemi’nde, anaokulu olarak kurulmayan ve kısmen anaokulu işlevini yerine getiren kurumlar
yer almaktaydı. Bu kurumlar, “Sıbyan Okulları”, “Islahhaneler”, “Darüleytam-ı Osmanî” ve “Darüleytamlar”dır.
(Cevap D)

Montessori yaklaşımının emici zihin ilkesi çocuğun zihinsel faaliyetini ortaya çıkarmayı amaçlar. Montessori çocuk evlerinde çocuk asla zihinsel başarılar kazanmaya
zorlanmaz. “Çocuğa önceden hazırlanmış bir çevre” ve
bu çevreyi keşfedebilmesi için ona bir dizi anahtar verilir.
Bunlar duygusal gereçlerdir. Ve her çocuk bu gereçlerin
yardımıyla kendine özgü yetenek ve ritmine uygun olarak, zihninin daha önce algılamış olduğu izlenimleri, örgütlemeye koyulur. Kısacası doğal bir ihtiyaç olan kendi
“iç disiplinini” yaratır. Montessori yaklaşımındaki “özgürlük” ilkesi için Montessori “uyguladığımız yöntemin en kısa ama en özlü açıklaması, çocuklara önceden hazırlanmış bir çevrede özgürlük tanımak” ifadesini kullanmıştır.
Çocuk bütün canlı organizmalar gibi birtakım gelişim aşamalarından geçer. Montessori bunları “duyarlılık dönemleri” olarak adlandırır. Evrensel bir organizma olan çocukta bu duyarlılık dönemleri ırk, kültür ayrılıkları gözetmeksizin vardır. Belirli bir duyarlılık döneminde çocuk belirli
bir bilgi ya da beceriye karşı doymaz bir “çalışma şevki
ve sevinci” duyar. Çocuk elindeki gereci dilediği gibi kullanmasına izin verildiğinde, bununla çeşitli alıştırmalar
yapacak, yaptıklarını tekrar tekrar uygulamaktan sıkılmayacaktır. “Dikkat”in yoğunlaşması, anlamak, kavramak
vezihin gücünü arttırmakta “tekrar”ın rolü büyüktür. Montessori yaklaşımının günümüzde de hala uygulanıyor olması bütün bu ilkelerin evrensel nitelikte olduklarını ortaya koymaktadır.
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IV. Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratmak
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III. Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını
sağlamak

Montessori’ye göre çocuklara gerçekten yardımcı olabilmek için, Montessori yaklaşımının ilkelerini bir bütün olarak kavramak ve çarpıtmadan uygulamak gerekmektedir. Çocuk dünyanın neresinde olursa olsun, Montessori’nin “emici zihin” olarak adlandırdığı bir yetiye sahip olarak doğar.

2020 / KPSS / ÖABT

(Cevap D)

3.

Aylık plan, bir öğretmenin çalıştığı çocuk grubunun gelişimini desteklemek için etkinlik oluşturmak üzere alacağı kazanım ve göstergeleri, kavramları, alan gezilerini,
özel gün ve haftalar ile aile katılımı ve değerlendirme süreçlerini içeren bir çalışma planıdır.

Soruda verilen düşünür Johann Pestalozzi’dir. Pestalozzi (1746-1827); eğitim anlayışını elin, kalbin ve kafanın
eğitimi şeklinde ifade eder. Eğitimin duyulara dayandığını ve bunlar yardımıyla çocuğun potansiyel özelliklerinin
gelişeceğini söyler. Ona göre en iyi eğitimciler annelerdir. Söylemleri bugün okul öncesi eğitimde göz önünde
bulundurulan prensiplerdir.

(Cevap D)

(Cevap A)
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6.

Mitokondri, hücrede solunum ve enerji merkezi işlevini
gören organellerdir.

12.

(Cevap B)

İyot yetersizliğine bağlı olarak çocuklarda: guatr, juvenil
hipotroidzm, mental fonksiyonların bozulması ve fiziksel
gelişmedeki yavaşlama ve kretenizm yaygın olarak görülür.

Soruda verilen lenfoid organı bademciktir.
(Cevap D)

8.

Anne sağlığı başta olmak üzere, ailenin sosyo-ekonomik
durumu, çevre kirliliği, beslenme bozuklukları, doğum öncesi bakım alma durumu, doğumun bir sağlık kuruluşunda gerçekleşmesi, ailenin ilgisizliği, bilgisizliği, yanlış inanç
ve uygulamalar, çocuk yetiştirme tarzı gibi sosyal ve kültürel nedenler çocuk sağlığını etkileyen önemli faktörler
arasında yer almaktadır.
(Cevap A)

9.

13.
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7.
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(Cevap C)

Sosyal psikoloji; insanların diğer insanlar tarafından
duygu, düşünce ve eylemlerinin nasıl etkilendiğini inceler. Sosyal bir varlık olan insan gelişiminde sosyal etkiler
önemli bir yer tutar. Sosyal psikoloji, gruplardaki kişiler
arası etkileşimleri inceler ve araştırma kapsamına; insan
ilişkilerindeki neden-sonuç ilişkisi, tutumlar, uyma, boyun
eğme, değerler, hoşlanma, kişisel çekicilik, sosyal normlar, saldırganlık, ön yargı, uyum, sevgi ve grup etkileşimi
konuları girer.
(Cevap E)

Boğmaca döküntülü hastalık arasında yer almaz.

10.

Yaralanmalarda yapılacak ilk yardım arasında yaraya
saplanan yabancı cisim çıkarılmaz.
(Cevap B)

11.

2020 / KPSS / ÖABT

(Cevap D)

Yağ, gram başına en çok enerji veren besin türüdür.
(Cevap C)

14.

İşitsel algı: Dinlemede göz hareketlerine en yakın olan
şey, kulaklarımızı ses kaynağına yöneltecek şekilde başımızı çevirmemizdir. Bir saz topluluğundan gelen sesi,
ayrı ayrı müzik aletlerinden çıkan sesler gibi değil, ahenkli ve bütün bir ses olarak kavrarız. Bunun yanında, kalabalık bir ortamda iken, işitmek istemediğimiz sesleri eleyip, duymak istediğimiz sesleri algıladığımız olur. Bunun
nedeni, müziği toplu olarak, gürültüyü ayırt ederek algılama isteğimizdir. Dikkat edilmeyen uyaranların kısmen
işlendiğini gösteren bulgulardan biri, dikkat edilmeyen bir
konuşma sırasında kendi adımız hafifçe söylense bile işitebilmemizdir.
(Cevap B)
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Selin’in arkadaşları birlikte oynuyor gibi görünmesine rağmen hepsinin farklı bir oyun oynaması paralel oyundur.
Paralel oyunun temeli benmerkezciliktir. Çocuklar başkalarının düşünce ve duygularını anlayamadıkları, yalnızca kendilerine odaklandıkları için kolektif oyun oynayamazlar. Ayısının evde tek başına kalamayacağı, korkacağını düşünmesi canlandırmacılıktır.
(Cevap D)

18.

2020 / KPSS / ÖABT

15.

(Cevap B)

Çocuğun doğal cinsel merak duygusunun ayıplanması
ve görmezden gelinmesi çocukta bedenine ilişkin olumsuz bir tutum geliştirmesine neden olur. Öğretmenler öğrencilerinin cinsel konularla ilgili sorunlarını fark ettiklerinde aile ile işbirliği yaparak onların gelişim seviyesini
gözeterek bilgilendirmeli ve onlarda bedenlerine ilişkin
olumlu bir tutum gelişmesini desteklemelidir.
(Cevap A)
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19.

16.

Kavga ettiğinde öğretmeninin kendisiyle ilgilenmesi Batu için olumlu pekiştirme olmuştur. Yani öğretmen farkında olmadan Batu’nun kavga etme davranışını pekiştirmiştir. Böylece Batu, öğretmenin sadece kavga ettiğinde
kendisiyle ilgilendiğini öğrenmiş ve kavga etmeye devam
etmiştir. Öğretmenin Batu ile ilgilendiğinde Batu’nun kavga davranışı (istenmeyen davranış) ortadan kalkmakta
ve öğretmen rahatlamaktadır. Bu da Batu ile ilgilenmenin öğretmen için olumsuz pekiştirme olduğunu göstermektedir.

6 yaş grubu çocuklarının küçük kaslarının olgunlaşma
düzeyi, 4 yaş grubu çocuklarına oranla daha ileride olduğu için 6 yaş grubu çocukları küçük psikomotor becerileri (yemek yeme, kalem tutma vs.) gerçekleştirebilirler. 4
yaş grubu çocuklarının boyama davranışını yapamamaları yeterli olgunluk düzeyine ulaşamadıklarını gösterir.
Zaten olgunlaşma olmadan öğrenme olmaz.
(Cevap B)

20.

Yapı iskelesi sosyokültürel psikologların kullandığı benzetmelerden biridir. Tıpkı geçici bir iskelenin işçileri ve inşaatta kullanılan malzemeleri desteklemesi gibi daha yetkin bir kişinin ya da sorudaki gibi bilgisayar programı gibi bir sistemin çocuğun becerilerini desteklemesidir. Desteğin derecesi çocuğun ihtiyaç düzeyine göre ayarlanır.
Çocuk bu sayede etkin olan kişi ya da sistemin yardımıyla yeni bilgi ve becerileri aktif bir şekilde yapılandırır.

17.

Piaget’in ahlâk gelişimi kuramında, dışa bağlı döneme
göre çocuklar işlenen suçun büyüklüğünü, ortaya çıkan
fiziksel sonuç belirler. Neden veya niyet önemli değildir.
Çocuğun ahlâki değerleri henüz görelilik kazanmamıştır.
Otoriteye kayıtsız şartsız uyma söz konusudur, kural koyucu ortamda olmadığı zaman kurallara uymama eğilimi
gösterirler.
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(Cevap E)

(Cevap D)

21.

Benmerkezci düşünmenin ürünü olarak çocuklar olaylara başkalarının bakış açılarından bakamaz, herkesin bir
olayı kendileri gibi gördüğünü düşünürler. Örnek durumda da Özcan annesine başından geçeni anlatırken annesi biliyormuş gibi “O aldı, O vermiyor” şeklinde konuşması benmerkezci düşünce yapısını yansıtmaktadır.
(Cevap C)

18

KPSS • DENEME • 2

2020-ÖABT/OÖ
22.

Nesne sürekliliği bebeğin algı alanından çıkan bir nesnenin gerçekte kaybolmadığını kavramasıdır Nesne sürekliliğini kazanmış bir bebek algı alanından çıkan bir nesneyi aramaya devam eder. Nesne sürekliliği bebeğin belleğini kullanmaya başladığının önemli bir göstergesidir.

26.

Mutizm: Normal ve sosyal ortamlarda konuşmama fakat
ebeveyn ve kardeş gibi yakın ilişkilerin olduğu ortamlarda konuşma olarak tanımlanabilir.
(Cevap D)

Soru metninde özellikleri verilen yaklaşım psikodinamik
yaklaşımdır. Psikodinamik kuramın kurucusu Freud’a göre çocukluk yaşantıları (0 -5/6 yaş arası), kişilik gelişimi  
üzerinde çok önemli bir etkiye sahiptir. Freud’a göre çocukluk yıllarındaki olumsuz yaşantılar ileriki yıllarda saplantıya yol açar ve geriye dönüş neredeyse imkansızdır.
Bireyin kişiliğini belirleyen asıl etmen geçmiş yaşantılardan edindiği bilgi ve deneyimlerdir. Davranışların önemli bir bölümü de bilinçaltı süreçlerden kaynaklanır. Bu nedenle çocukluk döneminde yaşananlar kişilik özelliklerinin oluşmasına etki eder. Freud kişiliğin oluşumunda bebeklik ve çocukluk dönemlerinin önemini belirten ilk kuramcıdır.
(Cevap A)

24.

Yeni bir davranış kazandırılırken önce sürekli, sonra aralıklı ya da oranlı tarifeler kullanılması gerekmektedir. İrem
Öğretmen’in çocuklar ellerini her yıkadıklarında onları
ödüllendirmesi sürekli pekiştirme tarifesine, bazen üç bazen dört bazen de altı davranışını ödüllendirmesi değişken oranlı tarifeye örnektir. Çünkü değişken oranlı tarifede zaman değil, belli sayıdaki doğru davranış önemlidir.

27.
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23.
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(Cevap B)

25.

Bruksizm: Uykuda diş gıcırdatma durumudur. Her yaşta görülebilir. Çene eklemi ve dişlerde aşınmaya neden
olur. Dişlerdeki aşınmanın önlenmesi için kişiye özel ağız
içi aparat kullanılması gerekir. Basınç nedeniyle baş ağrısına sebep olabilmektedir. Altta yatan sebeplerin (stres
vs) araştırılması ve ortadan kaldırılması önerilir.
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(Cevap E)

(Cevap C)

Dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olan çocuklarda üç temel özellik vardır:
1. Aşırı hareketlilik (Hiperaktivite): Hiperaktivite, nedensiz ve amaçsız yoğun hareketlilik anlamında kullanılmaktadır. Olağan hareketlilikle DEHB’de görülen hareketlilik arasında önemli farklılıklar vardır. Hareketli çocukların, hareketlilik düzeyleri yalnızca sıkıldıkları ya da heyecanlandıkları zaman artmakta, hareketlilik düzeyi ortamdan ortama değişebilmektedir.
DEHB olan çocukların hareketlilik düzeyleri çoğu zaman
sıkılma ya da heyecanlanmadan bağımsızdır ve hemen
her ortamda belirgindir. DEHB olan çocuklar yorulmak
bilmeyen canlı enerji depolarıdır. Aşırı hareketliliğe bazen söz dinlememe, inatçılık, öfke duygusu ve saldırganlık davranışları da eşlik edebilir.
2. Dikkat sorunları: Dikkatin bir noktaya toplanabilmesinde güçlük, dış uyaranlarla dikkatin çok kolay dağılabilmesi, unutkanlık, eşyalarını veya oyuncaklarını sık sık
kaybetme ve düzensizlik gibi belirtiler dikkat sorunları bulunduğunu gösterir. Bu çocuklar, arkadaş ilişkilerinde ve
oyunlarda dikkatsizlik nedeniyle kuralları öğrenemezler
ve izleyemezler. Video oyunları gibi görsel ve işitsel uyaranlar hariç, ilgilerini çok çeken etkinliklere bile birkaç dakikadan fazla yoğunlaşamazlar.
3. Dürtüsellik (Impulsivite): Dürtüsellik (fevrilik, ataklık), düşünmeden, yani davranışlarının sonucunu hesap
etmeden harekete geçmek anlamında kullanılmaktadır.
Bu bozukluğu olan çocuklar, tepkilerini erteleyemezler,
engelleyemezler, sıra bekleyemezler veya duruma uygun davranamazlar. Acelecilik, istekleri erteleyememe,
sorulan sorulara çok çabuk yanıt verme ve başkalarının
sözlerini kesme gibi özellikler dürtüsellik sorunları bulunduğunu düşündürür.
(Cevap E)

19

KPSS • DENEME • 2

2020-ÖABT/OÖ
28.

Psikopatoloji: Sıklıkla ruhsal bozukluk, akıl hastalığı,
davranışsal bozukluk gibi terimler ile eşanlamlı kullanılan psikopatoloji aslında, normal dışı davranışların, düşüncelerin ve duyguların oluşum süreci ve doğası ile ilgilenen bilimsel disiplindir

31.

Vygotsky’ye göre oyunun temel özellikleri şunlardır:
• Hayalî durumların bulunması,
• Kurallara (çocukların kendi geliştirdikleri ve kabul ettikleri kurallara) boyun eğme,
• Durumun ve ortamın getirdiği sınırlılıklardan bağımsız ve hür olma,

2020 / KPSS / ÖABT

(Cevap A)

• Rollerin tanımlanması.
Tüm diğer psikolojik fonksiyonlar gibi, oyunun orijini de
sosyaldir; dil aracılığıyla girişimler yapılır, görüşülür, anlaşılır ve sosyal ortamlarda diğer insanlarla, yaşıtları ve
yetişkinlerle birlikte öğrenilir. Vygotsky, oyunun bütün türlerinin hayali unsurlar barındırdığına ve bu hayali unsurların bulunması nedeniyle de kendi doğasına ilişkin kuralları bulunduğuna inanmıştır.

29.

Tarihsel belgelere göre, Türk toplumlarının, eski çağlardan bu yana davranış bozuklukları gösteren kişileri, gerçek birer hasta olarak kabul ettiklerini göstermektedir. İlk
gerçek akıl hastanesinin Fatih Sultan Mehmet tarafından
yaptırıldığı sanılmaktadır. Mazhar Osman Uzman Çağdaş Türk Psikiyatrisinin kurucusu olarak bilinir. Aynı şekilde Rasim Adasal, Fahrettin Kerem Gökay gibi isimler
de bu alanın öncüleri sayılmaktadır. O günlerden bu yana hızlı sayılabilecek bir gelişmeyle, üniversite klinikleri,
Sağlık Bakanlığına bağlı klinikler, Çocuk Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları Bölümleri kurulmuştur. İlk çocuk psikiyatrisi
birimi, 1958’de Hacettepe Çocuk Hastanesinde kurulmuştur.
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(Cevap C)

30.

İstenilen ve istenilmeyen iki durumun çatışması (yaklaşma-kaçınma); bireyin büyük bir arzuyla istediği ancak kaçınılması gerektiği durumdur. Aynı nesneye hem yanaşma hem de kaçınma söz konusudur. Kuşkusuz çatışmaların neden olduğu kaygı aynı düzeyde değildir; ancak
yinede bir kaygı söz konusudur. Türk kültüründe bu durum, “aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık” ya da,
“boşa koysan dolmaz, doluya koysan almaz” gibi deyimlerle ifade edilmiştir.
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(Cevap A)

32.

Rekapitülasyon Teorisi: StanleyHall (1884-1924) tarafından geliştirilmiştir. Buna göre oyun, çocuğun içinde yaşadığı kültürün bir özeti, bir aynasıdır. Çocuklar, oynadıkları oyunlarla atalarının geçmiş yaşam tarzlarını yansıtmaktadırlar. Başka bir deyişle, çocuklar, oyun faaliyetlerinde insanın evrimindeki kültürel aşamalara uygun bir
gelişme gösterirler. Bu teoriye göre oyun yoluyla insanlığın istenmeyen özellikleri yok edilebilir.
Seefeldt ve Barbour’nun açıklamasına göre oyun, çocukları basit oyun aşamasından modern dünyada gerekli
olan daha gelişmiş ve karmaşık etkinliklere yönlendirir.

(Cevap D)

(Cevap C)
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Oyunun, çocuğun yaşına bağlı olarak gelişimi incelendiğinde belirli ardışık aşamalardan geçtiği görülmektedir.
Parten, sosyal oyunu incelemiş ve altı evrede ele almıştır. Bu evreler şöyledir:
• Katılımsız davranış (uğraşsız): Bu evrede çocuk bir
olaydan veya etkinlikten diğerine geçer. Olayın içine
girip katılmaz, sadece bakmakla yetinir.
• Seyirci davranışı: Çocuk, diğer çocukların oyununu
uzun süreler takip eder, seyreder, bazen sorular sorup fikir öne sürer fakat oyuna katılmaz.
• Yalnız oyun: Çocuk seçtiği oyuncaklarla kendi başına oynar. Başkalarının ne yaptığı veya ne oynadığı
ile ilgilenmez.

35.

36.

37.

• Duruluk
• Öğreticilik
• Kısalık
• Kişiler
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(Cevap C)

• Öğrenciye enerjisini boşaltma imkânı verir. (A seçeneği)
• Farklı beceriler kazanılmasını sağlar. (B seçeneği)
• Tüm öğrencilerde sürece katılma isteği uyandırır.
• Öğrencilerin yaşam için gerekli bazı rolleri öğrenmesini sağlar. (D seçeneği)
• Paylaşımı öğrenmeyi sağlar. (E seçeneği)

Geriye dönüş; drama etkinliğinde şimdiki zaman ve geçmiş arasındaki ilişki vurgulanır, geçmişe ait görüntüler bugüne yansıtılarak pekiştirilir.
(Cevap D)

Dramanın katkıları şunlardır;
• Çocuğun farklı çözüm yolları deneyerek mevcut deneyimlerini ötesine geçmesine olanak tanır ve değişen çevreyi benimsemesinde yardımcı olur.
• Çocukta yaratıcılığın, entelektüel, duygusal ve fiziksel gelişimin çağdaş ve bütünsel bir biçimde gerçekleşmesini sağlar.

Eğitsel oyunların yararlı yönleri şunlardır:
• Derse ve konuya karşı ilgiyi artırır.

• Öğrencilerin ilgilerinin sürekliliğini sağlar.

38.

39.

Eğitsel oyunlar, kart oyunları, bilmeceler, bulmacalar, nesi var nesi yok, kutuplaşma, eşini bul vb. oyunlardan oluşan bir tekniktir.
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34.

Okul öncesi çocuk anlatıların özellikleri şunlardır.
• Anlatıma dayanma
• Görsellik

• İlişkili oyun: Çocuk başkalarıyla bir etkinlik içinde oynar. Bu, evcilik köşesinde yemek yapma, bebek uyutma gibi oyunlar olabilir. En çok iki, üç kişi olup diğerlerini oyuna almazlar. Oyun, doğaçlama ile çocukların isteklerine göre gelişir. Benmerkeziyetci davranış
ağır basar.

(Cevap D)

Soruda verilen C seçeneği 0-3 yaş grubundaki kitap seçerken dikkat edilecek hususlardadır.
(Cevap C)

• Paralel oyun: Çocuk başka bir çocuğun yanında
oyuncaklarıyla oynar. Örneğin, blok köşesinde iki çocuk yan yana bloklarla bağımsız oynarlar.

• İş birliği ile oyun: Çocuklar, oynayacakları oyunu seçer, planlar, roller seçilir, sorumluluklar verilir ve kurallar aralarında alınan karara göre belirlenir. Bu aşamada liderlik özellikleri öne çıkar.

Çocuğa görelik: Konu, dil ve kurgu bakımından hedef kitle olan çocuğun düzeyine uygun olmak anlamına gelir.
(Cevap B)
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33.

• Öğrenciyi aktif kılar.
• Öğrenilenlerin pekiştirilmesini ve rahat bir ortamda
tekrar edilmesini sağlar.

• Sezgi ve doğaçlama kavramlarını etkin bir şekilde kullanarak, çocuğun yaratıcı düşünme, öngörü, icat etme, keşfetme ve problem çözme becerilerini destekler.
• Oyun yoluyla çocuğun gerçekte ihtiyaç duyacağı yaşam becerilerini denemesine ve anlamasına yardımcı olur.
• Çocukların başkalarının duyguları, tutumları ve fikirleri ile empati kurmasını sağlayarak, sosyal becerilerinin gelişimini destekler.
• Çocukları fiziksel hareket yoluyla aktif tutarak, onların öğrendiklerini hatırlamalarına yardımcı olur.

Oyunlar yetişkinler gibi düşünmeyi sağlamaz.

(Cevap A)

(Cevap C)
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Psikodrama, bireylerin yaşadıkları sorunları yeniden ele
alıp onları canlandıran, sorgulama ve sahneleme biçimi
olarak tanımlanabilir. Psikodrama spontanlık, yaratıcılık
ve eylem dinamiklerini temel almaktadır. Kişilerin ilişkilerini, bu ilişkilerde yaşadıkları sorunları, çatışmaları ve kendi iç dünyalarını, spontan bir biçimde, bir oyun içinde rol
alarak incelemelerini ve farkındalığa ulaşmalarını sağlamaya çalışmaktadır. Öncelikle bireyin bir grup içinde iyileştirilmesini hedefleyen bir grup psikoterapi yönteminden oluşmaktadır. Bireyler bir grup ortamı içinde, diğerleriyle etkileşim içinde girdikleri rollerle, dolayısıyla kendileriyle ilgili farkındalık kazanmaktadırlar. Psikodrama,
bireylere, dramatik canlandırmalar yoluyla, geçmiş ve
güncel sorunlarını ve çatışmalarını ya da geleceğe dair
beklenti, kaygı ve güçlüklerini ele alarak hazırlanma, başa çıkma becerilerini görme ve bunları deneme olanağı
sağlar. Bu yönüyle psikodramanın terapötik etkisi yanı sıra, pedagojik etkinliğinden de söz edilebilir.

43.

Aydınlanma aşaması; genellikle, yaratıcı kişinin aklında bir anda çakan şimşek gibidir. Bu aşamada, üzerinde
yoğunlaşılan konu ile ilgisi olamayan düşünceler zihinden uzaklaştırılmakta ve farklı alan ve konularla yeni ilişkiler keşfedilmektedir. Yaratıcı kişilik, sonuca yaklaştıkça
düşünmekten ve çalışmaktan zevk duymaktadır.
(Cevap B)
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40.

Rogers, yaratıcılığın ortaya çıkmasında en temel iki koşulun psikolojik güvenlik ve psikolojik özgürlük olduğunu
belirtmiştir. “İyi” veya “kötü” yaratıcılığın olmadığını savunarak şöyle demiştir: “Bir insan acıyı azaltmak için, diğer
insan da daha katı bir işkence yöntemi bulmak için çalışır.” Her ikisi de yaratıcı eylemdir, fakat toplumsal değerleri farklıdır. Rogers yaratıcı insanı, çalışmalara ve yeni
deneylerden gelen çift anlamlılıklara ve karanlıklara karşı koyabilen, bunlar tarafından devrilmeyen, yani deneye ve görgüye açık, deneylerle kendini gerçekleştirmeye
çalışan bireydir diye tanımlanmaktadır.
(Cevap E)

42.

Montessori çocuğu merkez alan bir yaklaşımı savunmuş,
eğitim anlayışında “öz-denetim”, “öğrenciye saygı”, “hazırlanmış çevre”, “hassas periyotlar” ve “emici zihin” olmak üzere beş temel özelliğe yer vermiştir. Çocuğu öğrenmeye yüreklendirmeyi, onlar için hazırlanmış çevrede özgürlük sağlamayı, çocuk için en uygun ortamı ayarlamayı, duygusal periyotları fark edip çocuğun uygun olmayan davranışlarını anlamlı görevlere çevrilmeyi, öğrenme materyallerinin belirli bir sıraya göre çocuğa verilmesini ve çocuklara uygun deneyimler yaşama fırsatı veren çevrenin oluşturulması gerektiğini ileri sürmüştür.
Montessori çevresi, materyalleri ve aktiviteleri “gerçek yaşam ve motor eğitimi”, “duyuları eğitmek için duyusal materyaller” ve “okuma-yazma-matematik öğretmek için akademik beceriler” olmak üzere üç temel alandan oluşmaktadır. Montessori yaklaşımının temelinde, öğretmenin çocuğu gözlemlemesi çocukların düzenlenmiş çevrede kendi hızında öğrenmesi, ortamda yaratıcı öğretim materyallerinin yer alması ve bu materyallerin çocuğa kendi adımlarını ve yanlışlarını tanımaya fırsat vermesi gerektiği yer
almaktadır.

44.

2020 / KPSS / ÖABT

41.
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(Cevap E)

(Cevap A)

Kontrol Listeleri: Çocukların davranışlarının, becerilerinin ve tutumlarının hakkında bilgi toplamanın pratik ve
çok yönlü araçları olarak kullanılmaktadır. Kontrol listeleri geliştirilirken, standartlar, öğretim hedefleri veya gelişim aşamaları göz önünde bulundurulmaktadır.
Geliştirilen kontrol listeleri; gelişim özellikleri davranışsal
kategorileri, sosyal/duygusal davranışları, ilgi alanları, belirli akademik yetenekleri, belirli kavram ve bilgileri içermektedir. Bazı kontrol listeleri çocukların gerçekleştirdikleri davranışlara ilişkin “evet”-”hayır” şeklinde doldurulurken, bazıları da öğretmenin çocuğun yaptığı bir beceriyi
ne derecede kazandığını belirlemesi ve yargıda bulunmasını sağlayacak şekilde düzenlenmektedir. Eğer kontrol listeleri iyi tasarlanıp, uygun şekilde kullanılabilirlerse
çocukların gelişimin anlayıp onlara rehber olabilmek ve
uygun programı geliştirebilmek daha kolay olacaktır. Kontrol listelerinin güçlü yönünü, davranışı kayıt altına almanın hem süre hem de uğraş açısından kolay olması, zayıf yönü ise çocukların yeterliliğini tüm karmaşıklığı ortaya koyamaması oluşturmaktadır
(Cevap E)
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A seçeneğindeki ekonomiklik ilkesi, eğitim ve öğretim
etkinliklerinin planlı ve programlı olması, emek, zaman,
para ve enerji bakımından tutumlu davranılarak en az
maliyet ile yapılması ile ilgilidir. Bu ilkeye göre öğretim etkinliklerinde verimliliği yakalamak önemlidir.
B seçeneğindeki somuttan soyuta ilkesi, eğitim ve öğretim etkinliklerinde, ilk olarak duyularla anlaşılabilen somut bilgilerden, duyularla anlaşılmayan ve sadece zihinsel olarak var olan soyut bilgilere doğru bir sıra izlemek,
öğrencilerin daha kolay ve etkili öğrenmeler kazanmalarını sağlar. İlköğretim kurumunda, öğretime somut yaşantılarla, görsel - işitsel araçlarla başlanılması, ilköğretimin
sonuna doğru soyut kavramlar ve sembollerde yoğunlaştırılması, ortaöğretimde somut olay ve yaşantılara daha
az zaman ayrılması zihinsel süreçlerle konunun öğretilmesi sağlanmalıdır.
C seçeneğindeki açıklık ilkesine göre, eğitim - öğretim
etkinliklerinde kullanılan kavram, sözcük ve açıklamaların öğrenciler tarafından kolayca anlaşılabilecek biçimde
düzenlenmesi öğrenmeyi kolaylaştırır ve öğrenmenin kalıcı olmasını sağlar. Öğretim sürecinde dilin etkili kullanımı, eğitsel araç - gereçlerden yararlanma ve öğrencilerin eğitim - öğretim etkinliklerinde olabildiğince çok duyu
organını kullanmasını sağlamak öğrenmeyi olumlu olarak etkilemektedir.

47.

Öğrencinin bir konuyu önce uzmanın denetiminde (rehberliğinde) öğrenmeye başladığı daha sonra uzmanın etkisinin giderek azaldığı teknik bilişsel çıraklıktır.
Verilen soruda, öğretmen başlangıçta öğrencilerine zorlandıkları durumlarda yardım etmekte daha sonra desteğini yavaş yavaş azaltmaktadır.
(Cevap E)
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Öğretim ve öğrenme yöntemlerinin çevre ile ilgili ilkesi E
seçeneğindeki “yakından uzağa” ilkesidir. Öğretim ve
öğrenme yöntemlerinin seçiminde çocuğun yakın çevresi içerisinde yaşanan sorunlar, hayat biçimi, ekonomik etkinlikler, coğrafi faktörler de göz önünde bulundurulur. Bireyler sürekli olarak çevreleriyle etkileşim içerisindedir.
Birey, çevresini öğrenmek ister. Bireyler olgunlaştıkça,
en yakından başlayarak en uzak çevresine doğru her şeyi öğrenmeye çalışır. Bu nedenle, eğitim ve öğretim etkinlikleri öğrencinin çevresine ve yaşantısına yakın olduğu ölçüde etkilidir. Eğitim ve öğretim etkinliklerinin, çocuğun çevresi ve günlük yaşantı boyutunda en yakından
başlanarak yapılması öğretimin etkililiğini arttıracaktır.

48.
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45.

Psikomotor becerilerin kazandırılmasında en etkili öğretim yöntemi gösterip yaptırmadır. Bu yöntem iki temel
aşamada gerçekleştirilir. Birinci aşamada ilgili psikomotor becerinin öğrencilere gösterimi gerçekleştirilir. Bu aşamada öğrencilere beceri ile ilgili model oluşturulur. Psikomotor alanın algılama ve kurulma düzeyleri gerçekleştirilir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri de becerinin algılanmasının kolaylaştırılması için
becerinin kademeli bir biçimde yavaşça ve en iyi formunda sergilenmesidir. İkinci aşama öğrencinin beceriyi gerçekleştirmesi aşamasıdır. Burada öğrenciye beceriyi pekiştirebilmesi için bol bol tekrar fırsatı sunulmalıdır. Öğrenci beceriyi gerçekleştirirken anında dönüt ve düzeltmeler yapılmalıdır.
(Cevap B)

D seçeneğindeki basitten karmaşığa ilkesine göre öğretimde önce basit düzeydeki bilgi ve becerilerin kazandırılması, daha sonra daha zor ve karmaşık bilgi ve becerilerin yer alacağı öğretim durumları yaratılması gerekir.

46.

Kavramlar bilgilerin yapı taşlarını, kavramlar arası ilişkiler de bilimsel ilkeleri oluşturmaktadır. Bu anlamda çocukların sahip oldukları ilk kavramlar çok önemlidir. Dolayısıyla kavramların sonradan kazanılmasında engelleyici olabilecek faktörlerden birisi de kavram yanılgılarıdır.
Bu nedenle, öğrencilerin kavramları anlamlı bir şekilde
öğrenebilmeleri için, kavramların farklı anlamlarını sınıflandırıp örneklemeleri etkili bir yöntem olacaktır.
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(Cevap E)

(Cevap D)

49.

High/Scope Programının merkezinde, kendi kendilerine planlayıp yürüttükleri etkinliklerden ders alan öğrenciler bulunmaktadır. High/Scope programı, Piaget’nin gelişim teorisinden etkilenmiştir. Dayandığı temel ilkeler etkin öğrenme,olumlu yetişkin-çocuk etkileşimi, öğrenme
çevresi, tutarlı bir günlük program ve değerlendirmedir.
Bu yaklaşımda öğretmenlerin görevi, etkin öğrenmeyi geliştirecek bir ortam sağlamak ve çocukların eylemleri hakkında düşünmelerini sağlamaktır.
(Cevap E)
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Özel  gereksinimli çocuğun  akranları tarafından  kabul
edilmesinde en temel durum sınıftaki eğitimcidir. Eğitimcilerin özel gereksinimli çocukların  özellikleri  hakkında  
sınıfa bilgi  vermesi ve  en  önemlisi ilk  başta kendilerinin  kabullenmesi  sınıftaki çocukların  akran  tercihlerini
doğrudan  etkileyen önemli  bir durumdur.   Sınıftaki özel
gereksinimli çocuk, hem eğitimci hem  de diğer  akranları tarafından kabul  edilmediği sürece kaynaştırma  programlarının başarıya ulaşması  çok güçtür.  Okul öncesi
dönemden başlayarak arkadaşları tarafından dışlanan,  
akranları tarafından oyunlarına davet edilmeyen otistik
çocuklar ileriki dönemlerde sosyalleşmede güçlük yaşamaktadırlar. Bu durum toplum içindeki otistik çocuklar akranlarıyla etkileşime geçemezler yanılgısını güçlendirmektedir.

52.

Bu etkinlikteki kazanımlar ve göstergeleri şunlardır.
Dil Gelişimi
Kazanım 3. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar. (Göstergeleri: Düz cümle kurar.)
Kazanım 4. Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır. (Göstergeleri: Cümle kurarken isim, sıfat kullanır.)
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Çocuğun arkadaş grupları içerisindeki pozisyonunu gösteren ölçütlerden birisi sosyometrik statüsüdür. Sosyometrik statülere göre çocuklar genellikle; popüler, dışlanan, ihmal edilen, çelişkili ve ortalama statü olmak üzere 5 gruba ayrılmaktadır. Bir grup içerisinde popüler çocuklardan grubun çoğunluğu hoşlanmaktadır. İhmal edilen çocuklar ise genellikle göz ardı edilmekte olup, grupta varlıkları ya da yoklukları belirgin değildir. Ortalama
statüsündeki çocuklar ise popülerlik açısından orta grupta yer almaktadır. Akranları tarafından tutarsız ilişkiler içerisinde olanlar ise çelişkili çocuklardır. Özel gereksinimli
çocukların kaynaştırma programlarında  normal  gelişim  
gösteren  akranları  tarafından sosyal  kabulü  ile  ilgili
yapılan araştırmalar incelendiğinde; özel gereksinimli çocukların genel olarak akranları tarafından görmezden gelindiği ve tercih  edilmediği görülmektedir. Eğitimciler özel
gereksinimli çocukların arkadaşlık becerilerini geliştirmesi ile ilgili sosyal kabul desteğine yönelik çalışmalara yeterince dikkat etmemektedirler.  Kaynaştırma sınıflarında
otistik çocuklar ile  ilgili gerekli  açıklama yapma  girişimleri olsa  dahi hem çocukların hem de eğitimcilerin bu konudaki olumsuz algıları devam etmektedir

Sosyal ve Duygusal Gelişim
Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.)
Kazanım 12. Değişik ortamlardaki kurallara uyar. (Göstergeleri: Değişik ortamlardaki kuralların belirlenmesinde
düşüncesini söyler.)
Kazanım 14. Sanat eserlerinin değerini fark eder. (Göstergeleri: Sanat eserlerinde gördüklerini ve işittiklerini söyler.)
(Cevap E)
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50.

(Cevap B)
Orijinallik, yaratıcılık, farklı fikirler, kısa sürede yeni fikir
üretmeyi hedefleyen beyin fırtınası tekniğinin başarıya
ulaşabilmesi için uygulaması sırasında üretilen fikirlerin
yönlendirilmemesi, görüşlerin düzenlenmemesi gerekir;
ancak beyin fırtınası bittikten sonra üretilen fikirler arasından bir seçim ve düzenleme yapılır.
Beyin fırtınası tekniğinin başarılı olarak uygulanabilmesi
için;
- değerlendirmenin sonraya bırakılması,
- serbest ve neşeli bir ortam yaratılması,

53.
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51.

Okul öncesi eğitim programının temel özellikleri şunlardır;
• Çocuk merkezlidir.
• Esnektir.
• Temalar amaç değil araçtır.
• Oyun temellidir.
• Keşfederek öğrenme önceliklidir.
• Öğrenme merkezleri önemlidir.
• Yaratıcılığın geliştirilmesi ön plandadır.
• Evrensel ve toplumsal değerlere yer verilmiştir.

- olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması,

• Öğretmene özgürlük tanır.
• Değerlendirme süreci çok yönlüdür.

- önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok
önemlidir.

• Rehberlik hizmetlerine önem vermektedir.

(Cevap D)

(Cevap A)
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Yazı Bilinci: Yazılı materyaller, çocukların yazı dilini görmesini ve kullanmasını sağlamaktadır. Bu materyallerin
sınıf ortamında kullanılmasıyla öğretmen, çocukların dikkatini sözcükler ve harfler üzerine çekebilmektedir. Çocuklar yazılı materyallerle çevrelerinde sıkça karşılaştıklarında, okumayı bilmeseler de konuşma diliyle yazı dili
arasında bağlantı kurmaya başlamaktadırlar. Üzerlerinde yazı olan afişler, resimler, kitaplar, mektuplar, işaretler, gazeteler ve diğer yazılı materyaller, çocukların yazılı dilin sözel dile karşılık geldiğini ve bunun okumayla ortaya çıktığını keşfetmelerini sağlamaktadır.
• Çocukların yazı bilincini arttırabilmek için okul öncesi öğretmenlerinin,

58.

A, B, C ve E seçeneğinde verilenler okul öncesi dönemde okuma yazmaya hazırlık çalışmalarından iken D seçeneğinde verilen bilgi okuma yazmaya hazırlık çalışmalarından değildir.
(Cevap D)
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54.

• Çocuklara farklı türde yazılı materyaller sunmaları,
• Sınıftaki nesneleri etiketlemeleri,

59.

• Yazının ne işe yaradığını ve amacını belirtecek etkinlikler yapmaları,
• Okumak için büyük kitaplar seçmeleri ve okurken parmağıyla sözcüklere işaret etmeleri oldukça önemlidir.

A, B, D ve E seçeneğinde verilen bilgiler yazı farkındalığının göstergeleri iken C seçeneğinde verilen bilgi okuma farkındalığının göstergelerindendir.
(Cevap C)

Mezosistem çocuğun ilişki içerisinde bulunduğu iki veya
daha fazla mikrosistem arasındaki etkileşimi içermektedir.
(Cevap D)

56.

Ali Bey çocuğuna karşı otoriter bir tutum sergilemektedir.
Denetleyici ve kontrolcü bir yapıda çocuk yetiştirmektedir. Mehmet Bey ise aşırı hoşgörülü tutuma sahiptir. Bu
tutum çocuğun kuralları öğrenmesinde güçlük yaşamasına neden olur. Melisa Hanım ise demokratik ve dengeli bir tutuma sahiptir.

Okul öncesinde ilkokula hazırlıkta harfleri göstermek ve
harfleri yazdırmak yoktur.
(Cevap B)

A, B, C ve E seçeneklerinde verilen anne yaklaşımı çocuğu suçlayan ifadeler iken D seçeneğinde verilen ifade
çocuğa kendini ifade etme fırsatı verdiği için iletişim sorununa yol açmaz.

Sınıflamada nesnelerin aynı olan özellikleri dikkate alınırken karşılaştırmada farklılıklar dikkate alınır. Karşılaştırma yapan çocuklar iki şey ya da grup arasındaki ilişkiyi keşfederler. Çocuklar okul öncesi yıllarda, çeşitli özeliklere göre karşılaştırmalar yaparlar. İlk karşılaştırma düşüncesi, okul öncesi yıllarda günlük yaşamda gözlenen
ve yaşanan durumlarda karşılaşılan farklılıklarıdır. Birebir benzerlik kavramı, sayma becerisi ve sınıflama, miktar karşılaştırmalarında çocuklara yardımcı olur. Çocukların matematik dilinde ilk öğrendikleri sözcükler karşılaştırma sözcükleridir. Çocuklar genişlik, ısı, yüksek ses
gibi farklı özellikleri gözlemlerken karşılaştırmalar yaparlar. Okul öncesi çocukları karşılaştırmalarda genellikle
büyük-küçük, geniş-dar, uzun-kısa, hızlı-yavaş, ağır-hafif, sıcak-soğuk, genç-yaşlı, sert-yumuşak, yüksek-alçak,
yakın-uzak vb. sözcükleri kullanırlar.

(Cevap D)

(Cevap D)

(Cevap B)

57.

60.

61.
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55.

www.kaplanakademi.com

(Cevap E)
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Müzik eğitimi, sadece şarkı söylemek ya da bir enstrüman çalmak anlamına gelmektedir. Erken çocukluk döneminde çocuğun tüm gelişim alanlarını desteklenmesini sağlayan bir yöntem olarak kullanılan müzik eğitimi
aracılığıyla, sosyal duygusal gelişimle ilgili aşağıdaki
amaçlara ulaşılabilmektedir;
• Bir gruba ait olma bilincini kazanabilme
• Güven duygusu geliştirebilme
• Duygularını müzik aracılığıyla ifade edebilme
• Duygusal yönden rahatlama sağlama
• Gruba uyumlu davranışlar sergileyebilme
• Bir gruba liderlik yapabilme

65.
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62.

• Toplumsal kurallara uyabilme
• Etkin iletişim kurma yöntemlerini öğrenebilme
(Cevap D)

Eğitimci bazen çocuğun tek arkadaşı, bazen de onu destekleyen ve motive eden kişi olabilir. Sanat öğretimi sırasında eğitimci, çocuğun duygularını daha iyi anlayabilir
ve çocuk hakkında daha fazla bilgi edinebilir. Etkinlikler
sırasında çok kuralcı ve katı olmak yerine çocukların sanat çalışmalarında neyi ortaya koyacaklarını kendilerini
seçmelerine izin vermeleri çocuğun yaratıcılığının gelişmesinde olumlu etki yapacaktır. Bunun tersi olarak, etkinlikleri eğitimci seçer ve çocukların çalışmalarına olumsuz eleştiriler yaparak müdahalelerde bulunursa, bu çocuğun gelişimini olumsuz etkiyecektir. Eğitimciler özellikle böyle davranışlarından kaçınılmalıdır. Çocuklar, özgün
eserler yarattıkça yaratıcılıkları güçlenir, fakat başkalarının hazırladıkları resimleri boyamak, hiçbir zihinsel çalışma gerektirmediğinden yaratıcılığı öldürür.

(Cevap A)

66.
www.kaplanakademi.com

63.

Carl Orff, Dorothee Günther ile birlikte 1924’te Münihte
Günther schule isimli dans müzik ve jimnastik okulunu
kurmuştur. Orff, müzik ile dansın birleştiği müzik eğitimi
ile ilgili düşüncelerini bu okulda uygulama fırsatı yakalamıştır. Bu okulda Orff-Schulwerk’in temelleri atılmaya başlanmıştır. Carl Orff küçük çocuklara, ritim, bedensel devinim, dans ve çeşitli oyunlar yoluyla müzik eğitimi yaptırılması ilkesine dayanan, yeni bir yöntem geliştirmiştir.
Vurmalı çalgılar, bu yeni yöntemin temel ögesi olmuştur.
Orff, bu alanda koyduğu ilkeleri, Schulwerk adı altında
beş ciltlik bir kitapta, bilimsel olarak açıklamış ve bu ilkeler birçok okulda uygulanmıştır. Ezgisel ritim çalgıları (celesta-metalofon, ksilofonun oyuncak görünümlü biçimlerini) davul, def, çıngırak gibi öteki ritmik çalgılarla birleştiren ve böylece kurduğu çocuk orkestralarına ritmik oyunlar ve beden hareketleriyle katılmasını öngörmektedir.

Çalgı öğretiminde benimsenmiş bir yöntem olan Suzuki
yöntemi, Japonya’da Shinichi Suzuki tarafından keman
için geliştirilmiş bir eğitim sistemidir. Bu yöntemle çocuğun doğuştan itibaren müzik dinlenmesi sağlanmakta,
böylece kulağı eğitilebilmektedir.
Suzuki’nin felsefi fikirlerine dayanan “Suzuki Yetenek Eğitimi”, Ana Dil Yöntemi olarak da bilinmektedir. Suzuki çocuklarla yaptığı müzik çalışmaları sırasında, çocukların
kendi dillerini küçük yaşta, ilk önce dinleyerek, sonra tekrarlar ve kopyalama aracılığıyla dili kullanarak ve grafik
semboller aracılığıyla yazıp okuyarak nasıl da kolayca
öğrenebildiklerini fark etmiştir. Bunun sonucu olarak, müzik yeteneğinin doğuştan gelen bir yetenek değil, doğru
eğitimle herkesin geliştirebileceği bir beceri olduğu teorisini geliştirmiştir

(Cevap A)
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(Cevap C)

64.

Şema öncesi dönemde çocuk bir objenin içinde veya arkasında bulunan ve görünmemesi gereken eşyaları ve
figürleri sanki görüyormuş gibi çizer.

67.

(Cevap B)

Okul öncesi eğitim kurumlarında bulunması önerilen merkezler; blok, kitap, müzik, sanat, fen ve dramatik oyun
merkezleridir.
(Cevap E)
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68.

Okul Öncesi Eğitim Programı’na göre “Konuşmalarında
zaman zarflarını kullanır.” dil gelişim özellikleri 60-72 aylık çocuklardan beklenir.

72.

(Cevap B)
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(Cevap B)

Matematiksel gelişime olumlu etkileri olan köşe blok köşesidir. Matematiksel köşesiyle blok köşesinin yan yana
olması matematik eğitimi için faydalı olacaktır.

Mert E seçeneğinde verilen bilimsel süreç ve uygulama
becerileri kazanmıştır.

A, C, D ve E seçeneğindeki verilen bilgiler çocukların duygusal gelişim alanlarında sağlanacak katkılara örnek ilen,
B seçeneğinde verilen bilgi çocukların kazandığı bilişsel
becerilerdendir.

(Cevap E)

(Cevap B)

69.

70.

Metin Öğretmen, yaptığı matematik etkinliğinde karşılaştırma ve sıralama becerileri öğrencisinden istemiştir.
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73.

74.

Ortaçağ düşünürlerinden Gazali; öğretmeninin derse hazırlıklı gitmesi, donanımlı olması, öğrencinin katılımına
yer vermesi, çocuğu yüreklendirmesi ve çocuğu fark etmesi gerektiğini belirtmiştir.
(Cevap C)

Karşılaştırma: İki nesnenin boyut, renk, şekil gibi özelliklere göre aynı ya da farklı olup olmadığını belirlemedir.
Sıralama: İkiden fazla nesne ya da nesne grubunu karşılaştırmayı gerektirir.
(Cevap D)

Yarı Yapılandırılmış (İnformal) Öğrenme Deneyiminde çocuk, kendi başlattığı bir etkinlikte çevresiyle etkileşim halindeyken etkinliğin bir yerinde yetişkin de bu sürece dahil olmaktadır.
(Cevap D)

(Cevap A)

Barış’ın kavram öğrenme deneyimi “Yarı Yapılandırılmış (İnformal) Öğrenme Deneyimi” dir.
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71.

Akış, hareketin birbirini takip etmesi anlamına gelir. Akış,
hareketleri doğru bir şekilde birleştirme yeteneğidir. Eğer
hareketin bir sürekliliği varsa akış özgürdür. Eğer hareketin vücudu sınırlayan kontrolleri varsa akış sınırlıdır.
Hareketin sonunda ya da herhangi bir yerinde hareketi
durdurabilmek ve bir hareketin bölümlerinin düzgün olarak birbirine bağlı olmasıdır. Çocuklar hareketin kolay birleşimleriyle hareket etmeye başlarlar. Hareketleri doğru
olarak birleştirmek içinde farklı beceriler kullanırlar. Çocuklar hareket sırasında yönün, seviyenin, koşu yollarının değişimiyle ve ayrıca dengenin, kuvvetin ve zamanın
değişimiyle hareketlerini birleştirmeyi keşfedeceklerdir.
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3.
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının kurumumuzun yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar
gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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1.

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ

2013 Okul Öncesi Eğitim Programı çocukların gelişim düzeylerine ve özelliklerine dayanan ve bu anlamda, bütün
gelişim alanlarının geliştirilmesini esas alan gelişimsel bir
programdır. Yaklaşım olarak sarmal özellik gösteren bu
program, model olarak eklektiktir.

5.

Aile eğitimi ve katılımı, okul ve ev arasındaki devamlılığı
destekleyerek kazanılan bilgi, beceri ve tutumların kalıcılığını sağlar. Soruda verilen 2023 Eğitim Vizyonu’nda
yer alan hedef aile katılımı için önemlidir.
(Cevap D)

2.

Okul öncesi eğitim programında aylık plan, öğretmenin
çalıştığı çocuk grubunun gelişimini desteklemek için çeşitli süreçleri içeren çalışma planıdır.
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(Cevap C)

(Cevap C)
6.

(Cevap B)

4.

Reggio Emilia Programına göre çocuk, gelişimini engelleyen bir “duvar”la karşı karşıyadır. Basmakalıp kavramlar, yetişkinlerce benimsenmiş ancak anlaşılması zor
ve geçerliliğini kaybetmiş davranış ve tutumlar, geleneksel eğitim metotları bu “duvar”ı oluşturmaktadır. Çocuk,
gelişimini engelleyen “duvar”la karşılaştığında bu “duvar”ı
kendi kendine aşmayı başarmalıdır. Bunun için de çocukların aktif, bağımsız, yaratıcı, gözlemci ve zihinsel potansiyelini kullanabilen bireyler olarak yetiştirilmesi gerekir.
Programda problem çözme, yaratıcı düşünme ve araştırmayı içeren birçok fırsat sunulmaktadır. Ortam öğrenmenin kendisidir. Reggio okullarında duyarlılıkla estetik
biçimde hazırlanmış ortamlar bulunur. Sınıf içinde bir mini atölye vardır, bir de büyük atölye bulunmaktadır. Atölyeler çok çeşitli materyal ve kaynakla doludur. Her proje
için ortam düzenlenir. Reggio programlarında duyu organları ile materyallerin, kavramların bilinmeyen özelliklerini keşfetmeleri için çocuklara özgür bir ortam sağlanır. Programlar ileri derecede yapılandırılmamıştır. Öğretmenler genel olarak proje ve etkinlikleri yönlendirecek
hipotezleri ve genel amaçları belirlemektedir. Programda
strateji sürekli araştırma üzerine kurulmuştur.

Hormonlar; endokrin bezler tarafından salgılanarak kana verilen, kan yoluyla hedef organ ve dokulara taşınarak bunların yapı ve fonksiyonlarını ihtiyaçlarına göre düzenleten kimyasal maddelerdir.
(Cevap C)
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2013 Okul Öncesi Eğitim Programı ile ilgili B seçeneğinde verilen bilgi yanlıştır. Program; çocuğun, fiziksel çevrenin ve ailenin değişen özelliklerine göre uyarlanmaya
ve bireyselleştirmeye uygundur. Öğretmenin, ortaya çıkabilecek günlük ve anlık değişimlere göre eğitim sürecinde gerekli düzenlemeler yapabilmesine fırsat vermektedir

7.
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3.

(Cevap B)

Tikler, “motor ya da vokal kasların istemsiz kasılmaları
sonucu ortaya çıkan ani, aralıklı, tekrarlayıcı ritmik olmayan istemsiz hareketlerdir”. Genelde kısa süreli, nöbetler
halinde ve aralıklı olarak ortaya çıkar. Motor tikler, göz
kırpma, baş sallama, omuz silkme gibi hareketlerdir. Birçok istemsiz hareketin aynı anda ortaya çıktığı kompleks
tikler de olabilir. Vokal tikler de;  boğaz sesi, karmaşık
sesler çıkarma, konu dışı belirli sözcükleri ya da deyişleri yineleme, sosyal yönden kabul edilemeyen açık saçık
sözcükler kullanma, küfür etme, duyduğu son sesi yenileme şeklinde görülebilir. Genellikle erkek çocuklarda daha fazla görülür. Tik bozuklukları her yaşta görülmekle
birlikte, yedi-on bir yaşları arasında başlaması daha fazladır. Bir çocukta birden fazla tik görülebilir, zaman zaman sıklık ve şiddeti değişebilir. Uykuda kaybolur, stresle artar. Üç-beş yaşlarında çocuğun çevresindekileri taklit etmeye çalışmasının sonucu olarak öğrenme ile ilgili
olduğu gibi, bir göz iltihabı veya üst solunum yolu hastalığından kalan rahatsızlık hissi de “tik”i başlatabilir.
(Cevap D)
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Beşinci hastalık (Eritema infeksiyozum) genellikle 5–10
yaş arasındaki çocuklarda sıklıkla kış ve ilkbahar aylarında görülür. Virüs yakın temas ve damlacık yolu ile bulaşır. Kızamık ve kızamıkçığın aksine virüs solunum yolu salgılarında sadece döküntülü dönemde bulunur. Döküntü sonrası dönemde bulaşma söz konusu değildir. Kuluçka dönemi, 4–14 gündür. Hastalık karakteristik olarak
yanaklarda “tokat vurulmuş” gibi tanımlanan kızarıklıkla
başlar. Sonra gövde, diğer kol ve bacakların üst kısmında toplu iğne başı büyüklüğünde kırmızı lekeler belirir.
Bazen hafif ateş, yorgunluk, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri, baş, boğaz, kas ve eklem ağrıları tabloya
eşlik edebilir.

13.

Maslow’a göre kendini gerçekleştirmiş insanların özellikleri şunlardır;
• Kendini, başkalarını, doğayı kabul etme
• İçten geldiği gibi davranma, sadelik, tabiilik
• Bir probleme yönelme
• Gizlilikten hoşlanma, başkalarına bağlantısız olabilme
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8.

• Takdir edilme
• İnsanlıkla özdeşim kurabilme
• Başkaları ile yoğun ilişkiler kurabilme
• Demokratik karakter yapısına sahip olma
• Araç ile amacı, iyi ile kötüyü birbirinden ayırt edebilme

(Cevap C)

• Nüktedanlık
• Kültürlenmeye karşı direniş

(Cevap D)

10.

• Yaratıcılık

Bebek doğduktan 1 dakika sonra ve 5 dakika sonra özel
bir puanlama sistemiyle değerlendirilir. Bu değerlendirme sistemine Apgar Skoru denir. Apgar skoru ile; cilt rengi, nabız, refleks, kas tonusu ve solunum bulgularına puan verilir.

Çocuğun yaşıtlarına göre yüzdelik sıralamadaki yerini belirten değere persentil denir.
(Cevap B)

(Cevap C)
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9.

14.

Bilişsel gelişim; algılama, bellek, düşünme, mantık, öğrenme, betimleme, kavram kazanma, problem çözme ve
akıl yürütme gibi bilişsel özelliklerin tümünün gelişimini
içeren karmaşık süreçtir. Bilişsel gelişim kuramları, öğrenen kişinin, öğrenme sorumluluğunu yüklenmesi ve öğrenmeye etkin olarak katılması gereği üzerinde durmaktadır. Öğrenme stratejileri de belleğe yerleştirme ve geri
getirme gibi bilişsel stratejileri ve biliş süreçlerini kapsayan, öğrenenin öğrenmesini etkileyen, öğrenen tarafından kullanılan davranış ve düşünme süreçlerine işaret
etmektedir.

11.

Soruda verilen anne sütü kolostrumdur. Kolostrum: Doğumdan sonra ilk 5 gün boyunca salgılanan süttür. Yağ
ve laktoz içeriği düşüktür. Proteinden, özellikle de antienfektif özellikleri olan proteinlerden zengindir. Kolostrum;
bebeğin gastrointestinal sistemini immünoglobülinler ile
mukozal bir tabaka oluşturarak kaplar ve böylece yenidoğan bebeği dış ortamdan gelecek patojen mikroorganizmalara karşı korur. Bu özelliğinden dolayı kolostrum
bebeğin ilk aşısı olarak kabul edilmektedir.

Raşitizm çocuklarda uzun süreli D vitamini eksikliğinden
dolayı kemiklerin yumuşaması ve zayıflaması olarak ortaya çıkan hastalıktır.

Erikson’a göre okul öncesi dönemde sağlanan uygun çevresel koşullar kendine güven, bağımsızlık, özerklik, girişimcilik gibi kişilik gelişimini olumlu yönde etkileyen duyguların kazanılmasında büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle de çocuk gelişim ve psikolojisi alanında çalışan uzmanlar okul öncesi döneme özel bir önem vererek, bu
dönemin gelişim sürecindeki kritik yerini vurgularlar. Çocuklarla çalışan uzmanların tümü, çocukların eğitimcilere sahip anaokullarına devam etmelerinin, gelişimlerine
olumlu katkılarının bulunacağı konusunda birleşmektedirler.

(Cevap B)

(Cevap A)

(Cevap C)

12.
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(Cevap D)
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16.

Öğretmenin kullanacağı en uygun ifade “çocuğun gelişimi açısından düşsel arkadaşıyla arasındaki ilişkiyi anlamak yararlıdır” olacaktır. Böylece Büşra’nın probleminin
nedeni de ortaya konacaktır.

21.

17.

Ahlak öncesi dönemde çocuklar diğer insanların hakları
ve kuralları hakkında bilgi sahibi değildirler. Dışa bağımlı ahlak döneminde ise kuralların mutlaklığına ve değişmezliğine karşı inançları tamdır.
(Cevap B)

18.

(Cevap E)
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(Cevap B)

Karşıt tepki kurma, istenmeyen düşüncelerden dolayı
oluşan gerilimi tam tersi bir davranış yolu izleyerek ele
almaktır. Çatışmaların çözümünde sıkça kullanılan mekanizmalardan biri de tepki oluşturmadır.

22.

Sosyal öğrenme yaklaşımına göre, dili konuşma model
alınmış bir davranıştır. Çocuk duyduğu seslere dikkat
eder ve sonrasında bu sesleri taklit eder. Örneğin bir çocuğun, annesinin kendisini uyuturken söylediği ninniyi
kendi oyuncak bebeğine de söylemesi gibi.

Çocuklar, belli gelişim dönemlerinde ve yaşlarda bazı öğrenme süreçlerine karşı yüksek duyarlılık gösterir ve öğrenmeye daha açık olurlar. İnsan hayatında bazı uyarıcıların en güçlü etkiye sahip oldukları zaman dilimleri vardır. Yani gelişimde belli davranışların kazanılması gereken dönemler vardır. İlgili davranış ilgili zamanda kazanılmadığı taktirde daha sonraki dönemlerde kazanılamaz
veya kazanılması zor olur. Bu durum D seçeneğinde yer
alan kritik dönem olarak nitelendirilebilir.
(Cevap D)

Toplumdaki çocukların yine o toplumun çeşitli kurumları
tarafından etkilenmesi çocuğun topluma entegrasyonu
için gereklidir. Bireyin topluma entegre olup o toplumun
özelliklerini kazanması sosyalleşme olarak nitelenir. Soruda verilen açıklama toplumların sosyolojik yönünü vurgulamakta ve bireyin sosyalleşmesini etkileyen faktörleri belirtmektedir.
(Cevap D)

20.

Çocukların hece yapısında yaptıkları sesbilgisel işlemler,
genellikle basitleştirme amaçlıdır. Bernstein ve Tiegerman (1991), yetişkinlerin ürettiği hedef sözcüğü sesletebilmek amacıyla çocukların da bazı basitleştirmeler yaptığını ve 4 yaşına kadar bu işlemlerin çocuk dilinde görülebileceğini bildirmiştir. Hece yapılarında çocukların yaptıkları basitleştirme işlemleri; yineleme, son ünsüzü düşürme, ünsüz daraltması ve vurgusuz heceleri düşürmedir. Yinelemelerde çocuklar, çoğunlukla vurgulu olan ilk
heceyi tekrarlayarak gelecek hecenin yerine koyarlar (kraker yerine kıkı denmesi gibi) son ünsüzü düşürme işlemini uygulayan çocuklar, sözcüğün son sessizini atarlar
(gel sözcüğü yerine ge, koy yerine ko gibi), ünsüz daralması işlemini çocuklar hedef sessiz kümesinden bir veya iki sesi atarak gerçekleştirir (tren yerine tiyen gibi) vurgusuz hecelerin düşürülmesinde ise çocuklar, örneğin
araba gibi bir sözcüğü aaba gibi üretebilirler. Okul öncesi çocukların kural-bağımlı yer değiştirmeleri de dikkat
çeker. Bu işlemler, daha çok seslerin ağız içi üretimindeki yanlışlara dayalıdır.

23.

Ömer’in yeni gittiği anaokulunda da şımarık davranışlara devam etmesi “genelleme”, öğretmenin onu azarlayıp
şımarık davranışlarda bulunmasını yasaklaması “I. tip ceza”, Ömer’in şımarık davranışlarından vazgeçmesi “sönme”dir.
(Cevap C)

24.

Simgesel ödülle pekiştirmede pekiştireç olarak güneş,
yıldız, artı gibi simgeler kullanılır. Bu simgelerden belirli
bir miktar toplanarak gerçek pekiştireçle değiştirilir. Soruda verilen örnekte öğretmen pekiştireç olarak güneşi
kullanmıştır. Belirli sayıda güneşe ulaşıldığında gerçek
bir ödülle bu simgeler değiştirilmektedir.
(Cevap E)
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19.
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(Cevap B)

(Cevap B)

25.

Gelişimsel Koordinasyon Bozukluğu (GKB), günlük
yaşam aktivitelerini ve akademik başarıyı etkileyen motor koordinasyon sorunlarını içeren nörogelişimsel bir durumdur. Bu çocuklar, tipik gelişmekte olan çocukların çoğunun kolayca başarabilecekleri hareketlerde sıklıkla performans zorlukları yaşamaktadır. Hareketleri genellikle
“sakar” ve “dengesiz” olarak tanımlanır.
(Cevap C)
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İnsanlar, önemli olumsuz yaşam olaylarının (sel baskını,
tsunami, deprem gibi doğal afetler ya da yangın, savaş,
çatışma, istismar gibi insan eliyle gerçekleştirilen afetler)
ardından tekrarlayan korku ve dehşet nöbetleri yaşarlar.
Yaşamımızı derinden olumsuz yönde etkileyen olaylar
bizde psikolojik travma yaratır. Eğer yoğun kaygı içeren
tepki olaydan hemen sonra gerçekleşir ve kısa süreli devam ederse bu, akut stres bozukluğu olarak adlandırılır;
ancak tepki uzun süre devam eder (en az 6 ay) ya da
uzun süre sonra ortaya çıkarsa Travma Sonrası Stres
Bozukluğu (TSSB) olarak tanımlanır. TSSB’nin genel
belirtileri arasında aşırı uyarılmışlık düzeyi, travmayı çağrıştıran ortamdan kaçınma, travmatik olayı canlı olarak
yeniden yaşama hissi, travmatik olayı açık biçimde hatırlamama ve travmatik olayla ilgili “şash-back” (travmatik
görüntüyü aynen hatırlama) yaşantısı sayılabilir.

30.

• Çocuk yalan söyleyerek daha fazla sevgiye veya ilgiye ihtiyacı olduğu mesajını iletiyor olabilir. Ya da çocuk bir şeyden dolayı üzüldüğünü ifade ediyor olabilir. Çocuğun içinde bulunduğu duygusal durumların
farkında olmalıyız.
• Çocuğa onun gücünün üstünde sorumluluk yüklemek
ve başarısızlığından dolayı onu küçümsemek, yalan
söylemesine neden olabilir.
• Çocukları birbiriyle karşılaştırmamız onda güven duygusunu azaltabilir.
• Çocuğa doğru rol model olunmalıdır.

(Cevap D)

(Cevap C)

Bilişsel Kurama göre, aslolan yaşanan olayın, gerçeğin
ne olduğu değil, birey tarafından nasıl algılandığı ve değerlendirildiğidir. İnsanın duyguları ve davranışlarını düşünceleri belirler. Bu temel sayıltıdan yola çıkan bilişsel
yaklaşım, ruhsal bozuklukların temelinde yanlış inanç ve
düşüncelerin olduğunu öne sürmektedir.
(Cevap A)

Sosyal kabul çocuğun içinde bulunduğu akran grubu içindeki sosyal statüsü veya sosyometrik statüsü olarak adlandırılmaktadır.
(Cevap C)

29.
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28.
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31.
27.

Yalan Söyleme Konusunda Neler Yapılabilir?
• Çocuğa ılımlı ve anlayışlı yaklaşım önemlidir.
• Çocuk doğruyu söylemediğinde onu cezalandırmak
uygun değildir.
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26.

Yıkıcı Oyun: Çocuklar yoğrulan, biçim verilebilen bir malzeme ile oynarken, malzemenin doku, biçim, esneklik,
dayanıklılık gibi özelliklerini kendi gelişim düzeylerinde
sınarlar, bu kavramlara ilişkin deneyimler kazanırlar. Gözleri, kasları egzersiz yapmış olur, koordinasyonları gelişir, aynı zamanda da içlerinde biriken sıkıntıların basıncını atmalarına yardımcı olur. Yeni gelen bebek kardeş
yerine oyun hamuruna bir tuğla parçası ile vurmak çok
daha tercih edilir bir davranış biçimidir. Gerekli gözetim
altında ve önlemler alınmış bir oyun ortamında tahrip edici, yıkıcı türden oyun da bu anlamda izin verilen bir oyun
türüdür.
Tüm çocuklar bir şeyler yapmadan ve yaratmadan önce
bozmak isterler, yıkmak isterler. Nesneleri, onları oluşturan parçalara ayırmadan ne olduklarını bir türlü anlayamazlar ve bu onların çok hoşuna giden bir oyundur. Eğer
oyuncağı parçalara ayrılmıyor ise çok çabuk sıkılacak demektir. Küçük çocuklar ellerine aldıkları nesnelerin biçimini değiştirmekten, onu bir başka şey hâline getirmekten büyük keyif alırlar. Tüm çocuklar az ya da çok bu eğilimlerini oyun ortamında sergilerler.

Aile terapisi uygulamaları sistem yaklaşımını temel alır.
Çocukta bir ruhsal sorunun varlığı aileyi de etkileyecektir. Aile terapisinde, terapist ile aile üyeleri bir arada bulunur.

Bu durumda yapılabilecek en olumlu iş, onları ve oynamakta oldukları oyunu fazlaca baskılamadan, çocukların
bu tür çabalarını kabul edilebilir davranış biçimlerine dönüştürmektir. İşte bu amaç için kum oyunu ya da seramik
çamuru çok işe yarar. Hiçbir utanma ve çekinme olmadan bu malzeme ile çocuk istediğini yapabilir, bozabilir
ve yıkabilir. Hiç kimse bir zarar görmez ve malzeme aynen yeni gibi başka bir çalışma için hazırdır. Parçalara
ayrılan ve yeniden birleştirilebilen oyuncaklar da işe yarayabilir.

(Cevap A)

(Cevap E)
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Paralel oyun, işlem öncesi çocuklarda görülen, benmerkezcilikten kaynaklanan bir oyun türüdür. Çocuklar bir
arada oyun oynarlar fakat her biri bireysel oyunlarını oynar. Birbirlerine dikkat etmezler. Bu durum, benmerkezcilikten kaynaklanır. Konuşma da benmerkezci tarzda olduğu için kimse birbirini dinlemez, bu durumda konuşma
monolog tarzda olur.
(Cevap D)

35.

Çocuk edebiyatının çocuğun dil gelişimine katkıları
şunlardır;
• Çocuk edebiyatı, görsel ve dilsel bir uyaran olarak,
okul öncesi dönemden başlayarak çocuklara ana dillerini geliştirebilecekleri doğal bir uygulama alanı yaratır.
• Çocuğun, ses, söz, ritim üzerinde dikkatini yoğunlaştırır, çocuğa dinleme alışkanlığı kazandırır.
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32.

• Çocuk, sesleri doğru çıkarmayı, kelimeleri doğru telaffuz etmeyi öğrenir. Kelime hazneleri gelişir.
• Çocuk, edebiyat yoluyla doğru ve güzel konuşmayı
öğrenir.
• Alıcı ve ifade edici dil bir bütün olarak gelişir.
• Çocukların, dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirir.
• Çocukların, dil bilinci ve duyarlığı kazanmasına yardımcı olur.

Okul öncesi çocuklar oyun etkinlikleri sırasında kişiliğini
ortaya koymayı, kendini anlamayı, doğru şekilde ifade etmeyi, sorumluluk almayı, arkadaşları ile işbirliği yapmayı, diğer insanlara saygılı olmayı öğrenir. Denemeleri ile
yeni aşamalara ulaşır, mutlu olur. Başkalarıyla ilişkilerini
yönetebilme becerisini kazanır. Grup içinde nasıl davranması gerektiğini öğrenir. Sağlıklı karar verme, kendi işini
kendi yapması sonucu özgür hareket edebilme yeteneği
gelişir ve arkadaşları ile paylaşmayı, yardımlaşmayı, grup
kurallarına uymayı öğrenir. Ayrıca girişimci olma, tehlikeyi göze alma ve problem çözme yeteneğinin gelişmesine yardımcı olur. Bunların yanı sıra, oyun sırasında çocuğun kendisine güveni gelişir, kendi kendine yeterli olabilme gibi nitelikler kazanır.
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33.

• Çocuk, dili tanıma aşamasında kitap sayesinde yeni
sözcükleri öğrenerek kelime haznesini geliştirir aynı
zamanda anlama ve anlatma becerisine sahip olur.
• Çocuk, edebiyat yoluyla sıfatları, zamirleri, çoğulları,
olumlu ve olumsuz ifadeleri doğru ve yerinde kullanmayı öğrenir.
(Cevap E)
36.

Çocuk şiirinde bulunması gereken özellikler şunlardır;
• Şiirdeki kelimeler çocukların seviyesine uygun olmalıdır.
• Şiir iki, üç dörtlükten ve kısa mısralardan oluşmalıdır.
• Şiirdeki mesaj açık, net ve çocuklar için anlaşılabilir
olmalıdır.

(Cevap E)

• Sosyal değerleri, milli duyguları, doğayı konu alan şiirler tercih edilmelidir.
• Kelimeler arasında ilgi çekici ses uyumu olmalıdır.

34.

Oyun, çocuğu yetişkin hayata hazırlayan en etkin yoldur.
Oyun, insan ilişkileri, yardımlaşma, konuşma, bilgi edinme, deneyim kazanma, psikomotor gelişimi, duygusal ve
sosyal gelişimi etkilediği gibi zihin ve dil gelişimini de etkiler. Oyun, çocuğun kendisini ve duygularını ifade edebildiği, yeteneklerini, dil, zihin, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirebildiği, kurallara uymayı öğrendiği, yaratıcı potansiyelini kullandığı en önemli süreçtir.
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• Şiirleri, çocuğun ilgisini çeken ve sosyal çevresinden
seçilen konuları içermelidir.

(Cevap B)

• Şiirler, çocuktaki estetik duyguyu geliştirebilir nitelikte olmalıdır.
(Cevap B)
37.

Eğitimde drama kendiliğindenci (spontane) oyundan yola çıkan, katılanların sanatsal duyarlılıklarını, benlik algılarını ve diğer insanlara olan algılarını zenginleştiren, bireyin dramatik hayal dünyasını geliştirmeye yardım eden
çok yönlü bir öğrenme ortamı sağlar. Eğitimde dramaya
dayalı öğrenme yaşantıları, bireysel ve küme yaşantıları ve yeteneklerini besleyip geliştirirken, drama etkinlikleri boyunca, düşüncelerini hayallerini,duygularını ifade etme becerilerini de geliştirmeye yardım edebilir.
(Cevap A)
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38.

Sonuç bölümü Türk masallarında çoğunlukla “üç elma”
bölümü olarak adlandırılır. Soruda verilen dizeler sonuç
kısmında yer alır.

40.

Soruda tanımı verilen kukla çeşidi çomak kukladır.
Parmak kuklası parmağa takılabilecek büyüklükte kumaş ya da trikodan yapılan kuklalardır. Parmak kuklalarının yapımında kâğıt ve kartondan da yararlanılabilir.
Üzerine çeşitli varlıkların resmi çizilebilir ve her parmak
farklı bir varlığı temsil edecek şekilde adlandırılabilir. Bir
hikâye anlatmak ya da anlatılan hikâyeye canlılık kazandırmak için kullanılır.

(Cevap C)

El kuklası: Bir elin içine rahatlıkla girebileceği büyüklükte ve genellikle kumaştan yapılan kuklalardır. Baş ve kolları hareket ettirebilmek için parmakların içine girebileceği boşluklar bırakılır. İnsan ya da hayvan figürleri bu kukla tekniğiyle canlandırılabilir.

İpli kukla: Artı biçiminde bir kontrol tahtasına bağlanmış
iplerin ucunda oynatılan kuklalardır. Hazırlanışı diğerlerine göre biraz daha zaman ve özen gerektirir. Hazırlanışı kadar oynatılışı ve izlenişi de oldukça zevklidir. Çocukların ellerinde rahatlıkla tutup oynatabilecekleri büyüklükte kuklalar hazırlanabilir ve oynatmaları istenebilir.
Gölge kuklası: Geleneksel seyirlik sanatımız Karagöz’den
hareketle hazırlanan kuklalardır. Anaokullarında karton
ya da mukavvadan pratik olarak gölge kuklaları yapılabilir. Kuklayı oluşturan baş, gövde, kol, bacak gibi parçalar
raptiye ile birbirine tutturulur. Resmin arka yüzüne ince
bir çubuk yatay olarak takılır. Çubuk el içinde sağa sola
çevrildikçe kukla eklem yerlerinden hareket eder. Kuklanın oynatılacağı yer de pratik olarak hazırlanabilir. Bunun
için gergin beyaz bir bez kullanılabileceği gibi, parşömen
kâğıdı ya da aydınger de kullanılabilir. Perdeye seyyar
bir ampul ile arkadan ışık verilir ve her türlü gölge kuklası bu perdenin arkasından canlandırılabilir.
Parmaklara kişilik ve rol verilerek canlandırmalar yapıldığı için parmak oyunları da bir tür dramadır.

41.
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Çomak kukla: Bir hikâyede geçen karakterleri temsil etmek üzere kartondan yapılan ve figürün arka yüzüne takılan bir çubuk yardımıyla oynatılan kuklalardır. İhtiyaç
duyulan resim kartona çizilir, kesilir ve boyanır. Bir hikâyenin anlatımında ya da semboller yardımıyla gerçekleştirilen kimi anlatımlarda çomak kuklalar kullanılabilir. Dayanıksız oldukları için sık sık yenilenmeleri gerekebilir.
Çocuklara yaptırılacak kuklalar, hem el becerilerinin gelişmesinde, hem de çocukların bu kuklalar yardımıyla özgün hikâyeler oluşturmalarına ortam hazırlar.

Yaratıcı bireylerin; öğrenmeye hazır, dilde, çağrışımlarda, düşünsel alanda ve anlatımda akıcı, düşüncede esnek ve özgür, meraklı hayal gücünü kullanabilme, deneme, araştırma, sınama, bulma, kalıplardan kurtulma ve
yeni fikirler üretme, farklı olana, yeniliğe karşı istekli olma, görülmemiş ve benzersi olan şeyler üzerinde durabilme ve riski göze alma gibi belirgin özellikleri vardır.
Yaratıcı kişi, ‘çağın olanaklarından yararlanırken ortaya
çıkan yabancılaşmaya karşı koymak, gelişim ivmesine
ayak uydurmak ve kendisini ruhsal açıdan korumak zorunda olan insan’ şeklinde tanımlanır. Yaratıcı insanlar,
her şeyden önce kendilerine güvenleri yüksek kişilerdir.
Bu nedenle zihinsel esnekliğe ve geniş bakış açısına sahiptirler.
(Cevap B)

Yalnızca Karagöz-Hacivat söyleşmelerinde değil, her türlü hikâye veya olay anlatımında gölge kuklalarından yararlanılabilir. Çeşitli hayvan figürleri kullanılabilir.

İnsancıl psikologlar, yaratıcılığın insanın olumlu yönleri
ile ilgili olduğunu söylemektedirler. İnsanlar yaratıcı ifade için önemli güçlerle doğmakta ve uygun ortam oluşunca, bu güçler tam olarak gelişmektedir. Yaratıcılığın engelleyicileri; çatışmalar ve başarının olumsuz yönde değerlendirilmesidir. İnsancıl yaklaşım, yaratıcı yaşamı kendini gerçekleştirmenin gelişimiyle açıklamaya çalışır. Böylece bireyin seçimleri daha belirgin ve kesin hale gelir. Birey, kendisinden ne beklendiği ve yaşamdan ne beklediği konusunda karara vardıktan sonra benzeyebileceği bir
model arama çabası içine girer. İnsancıl yaklaşımda bireyin anlam arayışı (öznellik) nesnellikten daha önce gelir.

(Cevap D)

(Cevap A)

42.
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(Cevap C)

Değerlendirme; planda yer almayan bir bölümdür. Doğaçlamalar, oluşumlar bölümünde yapılan çalışmalarda
canlandırılan karakterler, olaylardan çıkan sonuçlar, uygulamalar sırasında yaşanan sorunlarla ilgili duygu ve
düşünceleri değerlendirilir. Tartışmalar yapılır. Çocukların kendileriyle ilgili gizli gerçekler konuşulur, ilginç tespitler yapılır. Katılımcıların kendinde daha önce keşfedilmemiş yetenekleri, durumları, yeni fark edilen değişiklikler ortaya çıkarılarak not edilir. Lider çocuklara yaşadıkları deneyim, hissettikleri duygular, karşılaştıkları sorunlarla ilgili sorular sorar. Tüm drama yaşantılarında ve kendilerinde olan değişikliklerden konuşulur.
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Faktöriyalist Kuramın temsilcisi Guildford yaptığı çalışmalar sonucunda, zekâyı oluşturan yüzlerce özelliği saptamış ve bunları temel faktörlere indirgeyerek ‘insan zekâsının yapısı’ modelini ortaya koymuştur. Zekânın üç boyutunu işlemler, ürünler ve içerik olarak belirlemiştir. İşlemler boyutunda bireyin zihinsel etkinliklerini ne gibi işlemlerle yürüttüğü söz konusu olup, bu işlemler bellek,
bilişsellik, ıraksak düşünme, yakınsak düşünme ve değerlendirme süreçleridir. İçerikler boyutunda zihinsel işlemlerin ne tür materyaller kullanılarak yürütüldüğü ele
alınmıştır. Bu materyaller şekiller, semboller, anlamlar ve
davranışlardır. Ürünler boyutunda ise bireyin bilgileri nasıl kavradığı ve ne tür cevaplar verdiği söz konusudur.
Bu boyutlardan sadece birinin olmaması halinde zihinsel
etkinliğin varlığı düşünülemez.

46.
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43.

Soru metninde özellikleri verilen öğretim ilkesi “çocuğa
görelik” ilkesidir. Çocuğa görelik, yani öğrenci düzeyine
uygunluk ilkesi eğitim - öğretim etkinliklerinin öğrenciler
arasındaki bireysel farklılıklara ve öğrencilerin gelişim seviyesine ve hazırbulunuşluk düzeyine uygun olarak gerçekleşmesini öngörür. Bu ilke ile çocuk, öğretimde esas
öğedir. Her ne yapılacaksa çocuğun bedensel ve zihinsel yeteneklerine göre yapılmalıdır. Çocuk bir bütünlük
içinde ele alınmalı, tek taraflı yetiştirilmemelidir. Çocuğun
bedensel ve zihinsel yeteneklerinden hiçbiri ihmal edilmeden eğitilmelidir.
(Cevap B)

(Cevap E)
47.

Okul öncesi dönemdeki çocukların eğitimlerine ilk kez V.
Milli Eğitim Şurası’nda değinilmiştir. 1953 yılında toplanan V. Milli Eğitim Şurası’nda okul öncesi öğretim ve eğitimin anaokulları için hazırlanmış olan program ve yönetmeliğinin incelenmesi gündeme alınmıştır. Ayrıca anaokullarına öğretmen yetiştirmek amacıyla yurt dışına eleman gönderilmesi, özel anaokullarına vergi muafiyeti,
devlet elindeki uygun binaların anaokulları için ayrılması, okul öncesi eğitimi ile ilgili yayınların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından basılması önerilmiştir.

(Cevap D)
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44.

Analoji bilinmeyen bir olayı bilinen bir olayı koşullarında
düşünerek iki olay arasında karşılaştırma yaparak ve ilişkiler kurarak bilinmeyen olayı anlama sürecidir

48.

(Cevap E)

Benmerkezci düşünme işlem öncesi dönemin en çok karakteristik özelliklerindendir. Bu düşüncenin etkisi ile çocuklar olayları başkasını bakış açısından değerlendiremez. Ben sevmiyorsam herkes sevmiyordur düşüncesi
benmerkezci düşünmenin ürünüdür.
(Cevap B)

Okul öncesi eğitimde bilmecelerin kullanılması, çocukların özellikle zihin ve dil gelişimi başta olmak üzere sosyal ve duygusal gelişimlerini de geliştirmeyi hedeflemektedir. Bilmecelerde verilen ipuçlarından yararlanarak bütüne gidilmesi, parça bütün ilişkisinin kurulmasını sağlamaktadır. Bilmeceler çocuğun esnek düşünme yeteneğini ve olaylar arasında neden sonuç bağlantıları kurabilme becerilerini geliştirir.
Birbirlerinin bilmece ile ilgili söylediklerini dinlemeleri, bunları birlikte değerlendirmeleri aynı zamanda sosyal ve
duygusal becerileri de geliştirir. Hikâye anlatmaya geçişi
eğlenceli bir şekilde yapabilir. Bilmece sorduğumuz çocukların ipucu elde edebilmeleri dil yeteneklerini, problem çözme becerilerini artırmak için yenilir mi giyilir mi,
canlı mı cansız mı gibi sorular sormasına yardımcı olarak ipuçlarından yola çıkarak cevabı araştırmasını sağlanmalıdır.

49.
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45.

Örnek olay yönteminin olumsuz yönleri şunlardır;
• Okul öncesi dönemde her zaman konuya uygun örnek olay bulmak mümkün olmayabilir.
• Uygulama için uzun bir zamana ihtiyaç vardır, erken
çocukluk döneminde çocukların dikkat sürelerinin kısıtlı olması sorun yaşanmasına neden olabilir.
• Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
• Örnek olay çocukları ilgilendiren nitelikte değilse yeterli ilgi ve dikkat sağlanamaz.
• Eğitimcinin diğer yöntemlere göre daha fazla hazırlanmasını gerektirir.
• Dikkatli kullanılmazsa sınıfta gürültüye ve kargaşaya
sebep olabilir.

(Cevap D)

(Cevap C)
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50.

Yaratıcı etkinliklerde kullanmak için materyal hazırlama ilkeleri şunlardır;
• Çocuğa görelik ilkesi

53.

Bilişsel Gelişim
Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
(Göstergeleri: Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler.
Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.)

• Amaca uygunluk ilkesi
• Güvenlik ilkesi
• Dayanıklılık ilkesi
• Estetiklik ilkesi
• Ekonomiklik ilkesi
• Özgünlük ilkesi
(Cevap B)

Dil Gelişimi
Kazanım 1. Sesleri ayırt eder. (Göstergeleri: Sesin kaynağının ne olduğunu söyler. Sesler arasındaki benzerlik
ve farklılıkları söyler.
Verilen sese benzer sesler çıkarır.)

2020 / KPSS / ÖABT

• Kullanışlılık ilkesi

Bu etkinlikteki kazanımlar ve göstergeleri şunlardır.

Motor Gelişim
Kazanım 5. Ritim ve müzik eşliğinde hareket eder.
(Göstergeleri: Nesneleri kullanarak ritim çalışması yapar.)
(Cevap B)

51.

Soruda öğretmenin kullandığı yöntem kartopu yöntemidir. Kartopu Yöntemi: Verilen bir problem ya da konu ile
ilgili olarak, öğrenciler önce tek başlarına düşünüp, sonra iki, daha sonra dört ve sekiz kişilik gruplarda tartışırlar. Bu yönteme kartopu denmesinin nedeni grupların giderek büyümesidir.
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54.

(Cevap B)

Aile toplumun en küçük temel kurumlarından biridir. Toplumun en küçük sosyal örgütü ve aynı zamanda eğitim
kurumudur. Çocuk ilk duygu, düşünce ve eğitimi ailesinde kazanmaktadır. Anne-babanın aynı zamanda çocuğun ilk eğitimcisi olduğu bilinmektedir. Çocuklar ilk olarak anne-babalarının yardımı ile dış dünyayı ve kendilerini tanırlar. Çocuğun yaşamının ilk yıllarında kazandığı
değerler, davranışlar ve alışkanlıklar sonraki yıllarda da
etkisini sürdürmektedir. Çocuk anne-babasından aldığı
kalıtımsal özelliklerle dünyaya gelmektedir. Çocuğun kalıtım yolu ile getirdiği özelliklerden ne kadar ve nasıl gelişeceği ise; ailenin sosyo ekonomik ve kültürel durumu,
aile bireylerinin birbirleri ile ve çocukları ile olan ilişkileri,
çocuk yetiştirme tutumları, çocuk gelişimi, eğitimi, sağlık,
beslenme gibi konulardaki bilgileri ve çocuklarına sağladıkları uyarıcı ortamlar ile ilgili olduğu belirtilmektedir.

52.

Derecelendirme ölçekleri çocuklarda mevcut olduğuna
inanılan davranışların derecesini tespit edebilmek için
kullanılmaktadır. Ölçekte davranışın düzeyleri kelime (örneğin; asla, nadiren, bazen, sıklıkla gibi) ya da rakamlarla (örneğin; 1: yeterli değil,….., 5: iyi gibi) belirtilmektedir.
Hızlı bir biçimde gözlemlerin kayıt edilmesi, gözlemciler
arasında tutarlılığın kolayca sağlanması, çocukların gelişimini izlemeyi kolaylaştırması derecelendirme ölçeklerinin güçlü yönünü oluşturmaktadır. Derecelendirme ölçeklerinin zayıf yönünü ise, nitelikli derecelendirme ölçeği oluşturmanın zor bir süreç olması oluşturmaktadır.
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(Cevap C)

55.

(Cevap A)

Aile bireylerine, aile eğitimleri yoluyla problem ortaya çıkmadan ve kemikleşmeden önce aile yaşantılarını geliştirici ve problemleri önleyici eğitim programları önleyici-bilgilendirici yaklaşımlardır.
(Cevap C)
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56.

Buz kırma tekniği bir toplantı, eğitim sınıfı, takım oluşturma oturumu veya başka bir etkinlikte ortamı ısındırmak
ve katılımcıları faaliyete adapte etmek için kullanılan bir
tekniktir.

59.

İlköğretim programında şu özellikler bulunmaktadır;
• Gelişimsel özellikler dikkate alınmıştır.
• Programda grubun özelliğine göre değişiklikler yapılacağı ön görülmektedir.

(Cevap D)

• Grup etkileşimi vurgulanmaktadır.
2020 / KPSS / ÖABT

• Sonuç ya da ürün kadar öğrenme süreçleri de önemsenmektedir.
• Esnek bir programdır.
• Ders vardır.
• Dersler standart sürelerde yapılır.
• Sınıf ve okul kuralları çoğunlukla önceden belirlenir,
ancak çocuğun bu karar alma süreçlerine katılımı
önemsenmektedir.
• Öğretmen rehberdir, öğrencilerin kendi öğrenmeleri
için ortamı hazırlar, bilgilerin bütünleştirilmesine katkıda bulunur.

Etik İlkeler şunlardır:
• Aile eğitimlerinde hedef kitlenin sosyal ve kültürel yönleri göz önünde bulundurulmalıdır.

• Sınıflar çoğunlukla sıra düzenindendir, ancak çocukların aktif olarak programa katılması esastır.

• Aile eğitiminin başarıya ulaşabilmesi için katılımda
gönüllülük sağlanmalıdır.

• Çocuklara aktif öğrenme olanakları sunmaktadır. Öğrencinin yaparak yaşayarak öğrenmesi ön planda tutulmaktadır. Öğrenciler bilgiyi kendileri yapılandırırlar.

• Ailelerle çalışırken gizlilik esasına uygun davranılmalıdır.

• Alt sınıflarda bazı derslerde temalar vardır, ancak üst
sınıflarda üniteler ve konular vardır.

• Aile üyeleriyle insan haklarını dikkate alan, saygılı ve
açık bir biçimde iletişim kurulmalıdır.
• Çalışmalarda sabırlı, dürüst ve adil davranılmalıdır.
• Çocuk gelişimi ve eğitimi ilkelerinin ve disiplin anlayışının oluşturulmasında çocuk haklarını dikkate alan
ve şiddet karşıtı çocuk eğitimi teşvik edilmelidir.
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57.

• Günlük ders çizelgesi vardır.
• Öğrenme süreçlerinde alternatif etkinlikler önerir.
• Sekiz temel beceri merkeze alınmıştır.
• Öğrencinin değerlendirilmesi esastır. Değerlendirmede klasik test teorisinin yanı sıra alternatif test teorisi
benimsenmektedir.

• Ailelerin kendi güçlerini fark etmeleri konusunda yardımcı olunmalıdır.

• Öğrenci merkezli yaklaşım temeldir.
(Cevap E)

58.

Empirik ve çevreci yaklaşım, çocuk okula başlamadan
önceki yaşamış olduğu zorunluluklar üzerine yapılanmıştır. Çocuklar bu becerileri öğrenebilmeleri için eğitilmelidirler. Ayrıca bu kazanımlar daha sonra çocukların okul
hazıroluşlukları üzerinde etkili olacağından, uygulanan
müfredatın bu becerileri kazandırmaya yönelik olup olmadığı da test edilmelidir.
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(Cevap C)

60.

Okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan, okul öncesi
eğitim programında yer alan okuma yazmaya hazırlık etkinliklerine temel oluşturacak olan beceriler;
• Sözel dil becerisi,
• Genel kültür bilgisi,
• Yazı bilinci,
• Alfabe bilgisi,
• Fonolojik duyarlılık,
• Yazı öncesi çalışmalardır.

(Cevap D)

(Cevap D)
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61.

Öğretmenin öğrencileri ile birlikte yaptığı bu etkinlikte öğrenciler öncelikle temel bilimsel süreç becerilerinden gözlem yapmayı kullanırlar.

65.

Orff çalgıları Carl Orff tarafından müzik eğitiminde kullanılmak üzere geliştirilen çalgılara denir.
Bu çalgılar

(Cevap D)

• Çocuktaki tartım duygusunu geliştirme amacı taşır.
• Önceden bilgi sahibi olmadan çalınabilen çalgılardır.
2020 / KPSS / ÖABT

• Çocukların tutabilmesi, kavrayabilmesi, rahatlıkla çalabilmesi düşünülerek tasarlanmıştır.
Bu çalgılar; çelik üçgen, ritim çubukları, zil, timpani, gong
ksilofon, metalofon, marakas, kastanyet, tef ve davuldur.
(Cevap E)

66.

(Cevap D)

63.

(Cevap D)
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Sanat eğitimi; bireyin duygu, düşünce ve izlenimlerini
anlatabilme yeteneklerini ve yaratıcılık gücünü estetik bir
düzeye ulaştırma amacıyla yapılan tüm eğitim çalışmalarıdır. Sanat eğitimi yalnızca özel yeteneği olanlara veya sanatı meslek edinmek isteyenlere yönelik olmayıp,
okul öncesinden başlayarak yaşam boyunca çeşitli aşama ve basamaklarda sürdürülecek eğitsel bir süreç olarak değerlendirilmelidir.

(Cevap D)

68.

Öğrenme merkezleri ile ilgili verilen bilgilerden B seçeneğindeki açıklama yanlıştır.

(Cevap B)

69.

Hülya Öğretmen’in yapmış olduğu
I. etkinlik → Canlılar Dünyası
II. etkinlik → Uzay ve Dünya’mız alanlarına yöneliktir.
(Cevap B)

Soruda sözü edilen müzik eğitimi yaklaşımı Madeleine
Carabo-Cone tarafından geliştirilmiştir.

Nisa Öğretmen’in öğrencilerine kazandırmaya çalıştığı
matematik öğrenmedeki temel beceri “birebir eşleme”dir.
Öğrenci bir grubun diğer grupla aynı sayıda nesneye sahip olduğunu görmektedir.

(Cevap E)

(Cevap D)

70.
64.

Okul Öncesi Eğitim Programı’na göre “ip atlamak” motor
gelişim özelliği 60-72 aylık çocuklardan beklenir.

Öğretmen, öğrenme merkezlerinde sınıfın fiziksel özelliklerini ve çocuk sayısını dikkate alarak çocukların bireysel gereksinimlerine ve ilgilerine yönelik düzenlemeler
yapar.

Suzuki Yöntemi keman için geliştirilmiş olup, dinlemeye dayalı bir yöntemdir. Bu yöntemin tam olarak anlaşılabilmesi için, “anadil yaklaşımı” prensibinin anlaşılması
gerekir. Suzuki yetenek eğitimi, tüm çocukların ana dillerini öğrenip konuşabilmeleriyle, beyinlerinin ne denli büyük bir potansiyele sahip olduğu varsayımına dayalıdır.
Suzuki, çocukların kendi ana dillerini nasıl öğrendiklerini
incelemiş ve bunların müzik öğrenimi için de uygulanabilir olduğunu görmüştür. Suzuki’ye göre dil öğrenimi ve
müzik öğrenimi çokça benzerlik göstermektedir.
(Cevap C)

67.
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62.

D seçeneğindeki resim “şematik evre”ye aittir.
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71.

Suzan Öğretmen kavram öğrenme deneyimlerinden yapılandırılmış öğrenme deneyimlerini kullanmıştır. Yapılandırılmış Öğrenme Deneyimleri tamamen yetişkin tarafından seçilip yönergeleri çocuğa verilerek kontrollü olarak gerçekleştirilen etkinliklerdir.

74.

(Cevap D)

Soruda verilenlerden A, B, D ve E seçeneğindeki bilgiler
bilişsel beceriler arasındayken, C seçeneğinde verilen
beceri sosyal gelişim becerisidir.

(Cevap B)
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72.

Müzik, çocuk eğitiminin içeriği olduğunda “müzikle eğitim” kavramı karşımıza çıkar. Müzikle eğitim, okulöncesi dönemde hem davranış kazandırmada hem de çeşitli
bilgiye dayalı kavramların yerleştirilmesinde (uzun- kısa,
yumuşak-sert ya da sayılar, renkler vb.) soyut kavramların anlatılabilmesinde etkili bir rol oynar.

Bir hareketin öğrenilmesi dört öğrenme işleminden oluşmaktadır.
Algılama bölümünde çocuklar hareketlerdeki kavramları keşfetmeye yöneliktir.
Geliştirme bölümünde, çocuklar algıladıkları bu kavramların çeşitli deneyimlerle hareket içinde nasıl olması
gerektiği konusunda bilgilerini geliştirir.
Çeşitlendirme bölümü çeşitli hareketler, alet kullanımı,
arkadaşları ile birlikte çalışma gibi hareket eğitim süresince gelişen kavramları içerir.

75.

Hareket eğitimi ve oyun uygulamalarında kullanılacak olan araçların genel özellikleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:
• Sade, ayrıntıları az olmalı,
• Çocuğa uygun büyüklükte ve ağırlıkta olmalı,

Uygulama bölümünde çocuklar öğrencikleri hareket kavramlarının her birini birleştirerek yapmaya çalışırlar.

• Pürüzlü ve çatlak olmamalı,
• Köşeleri sivri olmamalı,

HAREKET KAVRAMI

• Paslı olmamalı,

ALGILAMA

• Keskin ve kesici kenarları olmamalı,

Kavramların Tanımı

• Etkinliğin amacına ve oyun sahasına uygun olmalı,
• Dayanıklı, sağlam olmalı,

GELİŞTİRME

• Temizliği kolay olmalı,

Kavramların Bölümleri
Güvenlik ve Bireysel Sorumluluk
Hareketin Prensipleri
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73.
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(Cevap C)

ÇEŞİTLENDİRME
Kullanılan Hareketler
Kullanılan Araçlar
Diğerleri il İlişkili

• Yanıcı, patlayıcı nitelikleri olmayan maddelerden yapılmış olmalı,
• Boyalı ise kolay çıkmayan, zehirsiz ya da vernikli olmalı,
• Göze hoş görünen renk, boyut ve yapıda olmalı,
• Dengeli ve orantılı olmalı,
• Hareket özgürlüğüne katkıda bulunan çok fonksiyonlu olmalı,

UYGULAMA

• Oyuncunun merakını, ilgisini, el becerilerini, girişimciligini, yaratıcılığını, hayal gücünü, etkileyen nitelikte olmalıdır.

Motor Beceriler
Etkinlikler

(Cevap A)

(Cevap B)
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4.
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının kurumumuzun yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar
gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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1.

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ

Soruda verilen düşünür Friedrich Froebel’dir. Froebel;
sistematik bir program geliştirmiştir. Bu programda ödüller, şarkılar, etkinlikler ve eğitimsel oyunlar vardır. Öğrenme yaparak, deneyimleyerek, amaçlı işler yoluyla ve başka insanlarla iletişim kurarak gerçekleşir.

4.

2020 / KPSS / ÖABT

(Cevap E)

(Cevap D)

5.

Soruda özellikleri verilen program “Açık Eğitim Programı”dır. Açık Eğitim Programı’nın temelinde evrensel olarak onaylanmış varsayımlar bulunmamaktadır. Belirli bir
okul yerleşimi olmayıp belli zamanlarda toplanma esasına dayanan alternatif bir programdır. Amaç gerçek dünyaya ve topluma açılmaktadır. Çocuklar belirli etkinlikleri gerçekleştirmek için oyun alanlarına ve diğer açık alanlara gidebilirler ve toplumu oluşturan bireyler çocuklarla
ilgili beceri ve deneyimlerini paylaşmak için okula gelebilirler. “Tüm dünya bir sınıftır” görüşü benimsenmektedir.
Çevre; hem çocuğun çevreyi hem de çevrenin çocuğu
etkilemesine olanak verecek şekilde düzenlenmelidir. Çocuk öğrenme merkezinin temelidir. Kendi öğrenmesinden
sorumludur. Açık sınıfta öğrenme-öğretme sürecinde hem
çocuğun, hem de öğretmenin aktif katılımı sağlanır. Öğretmen, iyi bir planlayıcı olmalıdır. Açık eğitim diğer sınıf
düzeylerinde de başarılı olarak uygulanmaktadır. Müdahale etmeme ilkesi olan bir modeldir böylece kendi kendilerine öğrenen çocuklar yetiştirmek hedeflenmektedir.

Rousseau, “Emile” adlı eserinde çocuğun yetişkinlerden
farklı gelişim özellikleri olduğunu ve bunları belirleyerek,
her dönemdeki eğitimin o dönemin özelliklerine uygun
olarak yapılması gerektiğini ortaya koymuştur. Görüşleri
Pestallozi, Froebel ve Montessori tarafından da benimsenmiştir.
(Cevap C)
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2.

Soru metninde verilen bilgi programın eklektiktir özelliği
ile ilgilidir. Programda eklektiktir özelliği şöyle açıklanmıştır: Çeşitli ülkelerdeki okul öncesi eğitimi programları incelendiğinde, programların farklı yaklaşım vemodelleri
temel alarak oluşturulduğu görülmüştür. Bu programda
21. yüzyılın gereksinim duyduğubireyi yetiştirmek, ulusal
özellik ve gereksinimleri karşılamak amacıyla farklı öğrenme kuram vemodellerindeki çocuk merkezli uygulamalardan yararlanılarak bir senteze ulaşılmıştır.

6.

İç kulakta işitme ve vücudun dengesi ile ilgili özel duyu
hücreleri bulunur. İşitme ve denge işlevleri burada yapılır.
(Cevap D)

(Cevap B)

3.

Okul öncesi eğitim, 36-72 aylık çocuklara yöneliktir. Yani bu yaş grubunun tümü için tek program söz konusudur. Öğretmenlerin kendi gruplarındaki çocuklar için uygun olan amaç ve kazanımları, bu programda yer alan
amaç ve kazanımlar arasından özenle seçmeleri gerekmektedir.
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7.

(Cevap A)

Akciğerler, göğüs boşluğuna yerleşmiş solunum ile ilgili
bir çift organdır. Sağ akciğer ve sol akciğer olarak ikiye
ayrılır. İki akciğer arasında kalp, yemek borusu, soluk borusu ve büyük damarların bulunduğu mediastinum boşluğu bulunur. Akciğerin yüzeyi, plevra adı verilen çift katlı seröz bir zarla kaplıdır. Akciğerlerin en önemli görevi;
dışarıdaki havayı alarak, oksijenin alveollerin etrafındaki
kılcal damarlara geçmesini ve aynı şekilde organlardan
kirli kanla gelen karbondioksitin dışarı atılmasını sağlamaktır. Akciğerler, vücudun pH’ının dengede kalmasını
sağlayan önemli tampon sistemlerden biridir. Solunum
sayısının, derinliğini artırarak veya azaltarak vücudun asit
baz dengesini korur.
(Cevap D)
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Difteri, sıklıkla üst solunum yollarında (burun, bademcik,
farenks, larenks) zar oluşması ile karakterize ciddi bir
bakteriyel enfeksiyondur. Bulaşma, hasta veya taşıyıcı
ile yakın temas yolu ile olur. Hastalığın görülme sıklığı
sonbahar ve kış aylarında en yüksek düzeye çıkar. Kuluçka dönemi iki-dört gündür. Hastalık, halsizlik, iştahsızlık, hafif ateş ve boğaz ağrısı ile başlar. Boğazın üst kısmı (farenks) kızarır, bademciklerin üzerini tek veya çift taraflı beyaz-gri renkli bir zar kaplar. Aşılı kişilerde zar 7-10
gün içinde sorunsuz bir şekilde soyulup kaybolur. Aşısız
ve ağır olgularda kalp tutulumu ile hasta kaybedilebilir.
Korunmada etkili ve tek yöntem herkesin aşılanmasıdır.
(Cevap B)

9.

11.

12.

İlk yardım çantasının içinde bulunması gereken malzemeler;
• Büyük sargı bezi
• Hidrofil gaz steril
www.kaplanakademi.com

• Üçgen sargı
• Antiseptik solüsyon
• Flaster
• Çengelli iğne
• Küçük makas
• Esmark bandajı
• Turnike
• Yara bandı
• Alüminyum yanık örtüsü
• El feneri

• Sık aralıklarla olan gebelikleri önler.
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(Cevap E)

Aile planlamasının kadın sağlığı açısından yararları
şunlardır;
• Erken ve ileri yaş gebeliklerini önler.

Okul Öncesi Çocuklarda İyi Beslenme Alışkanlıkları
Nasıl Kazandırılır?
• Çocuklara tüketebilecekleri düşünülenden az besin
verilmelidir. Daha fazla istemeleri onlara bırakılmalıdır.
• Çocuklara yemek yemenin bir gereksinim olduğu bu
yaşta öğretilmelidir. Şarkı söyleyerek, dans ederek,
televizyon seyrettirerek, peşinde yemek tabağı ile koşturarak yemek yedirmek veya çocuğa yemek yedirirken çok acele etmek veya oyalamak uygun birer tutum değildir.
• Çocukların açlık belirtilerine kulak verilmelidir. Çocuk
doyduğunu söylediğinde ona uyulmalıdır. Çocuklar
yalnızca açlıklarını giderecek kadar yemeye gereksinim duyarlar. Yemekle oynamaya başladıkları zaman
“yeter” sinyali verilmeli ve yemekten uzaklaştırılmalıdır. Çocuk yemek önüne konduktan sonra 20 dakika
geçmesine karşın yemiyorsa, yemek ortadan kaldırılmalı ya da çocuğun masayı terk etmesi sağlanmalıdır.
• Çocukların yemeklerini kendilerinin yiyebilmesi için
olanak sağlanmalıdır. Çocuğun kullanacağı kaşık ve
çatal çocuğun eline ve ağzına uygun olmalı, oturuş
yüksekliği masaya göre ayarlanmalıdır. Çocuğun yemeğini kendisinin yemesi beklenmeli, yetişkin kadar
becerikli olması beklenmemeli, sabırlı davranılmalıdır.
• Çocuk her seferinde tabağındakileri bitirmesi için zorlanmamalıdır. Bu davranış çocuğun aşırı yemesine
veya yemekten nefret etmesine neden olabilir. Bu da
ileride şişmanlık ya da beslenme ile ilgili sorunlara yol
açabilir.

• Tıbbi eldiven

10.

Çölyak: Buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan gluten adlı proteine karşı ince bağırsağın ömür boyu süren
hassasiyetini ifade eden bir hastalıktır.
(Cevap A)
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8.

• Yemek saatlerinin çocuğu mutlu yapan saatler olması sağlanmalıdır. Çocukla konuşulmak istenen kimi
hataları için yemek saatleri dışında zamanlar seçilmelidir. Disiplinin uygulandığı, öğütlerin verildiği ya da
verileceği yer yemek masası olmamalıdır. Yemek masasında neşeli ve mutlu bir atmosfer yaratılmalı, çocuğun büyüklerle birlikte sofraya oturması sağlanmalıdır.

• Ölüm ve hastalık oranlarını azaltarak anne ölüm hızını düşürür.

• Çocukların besin kaynaklı birçok hastalıklara karşı
yüksek risk altında oldukları unutulmamalıdır. İmmün
ve gastointestinal sistemleri tam anlamıyla gelişmemiş olan bu yaş grubu çocuklarda besin kaynaklı hastalık riskinin azaltılabilmesi için çocukların ve ailelerin besin güvenliği kurallarını uygulamaları sağlanmalıdır.

(Cevap B)

(Cevap D)

• Çok sayıda (dört ve üstü) doğurmayı önler.
• İstenmeyen gebelikleri önler.
• İsteyerek yapılan düşükleri azaltır.
• Çocuk sahibi olmayanlara yardım eder.
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13.

Kişilik envanteri-kişilik testleri şunlardır;
• Envanter tipi testler

16.

• Değerlendirme cetvelleri

Eğitimciler etkinliklerde kelimelerdeki seslere dikkat çeken cümleler okuyabilirler.

• Durum testleri
• Yansıtma (projektif) testleri

(Cevap B)

Gestalt Algılama Kuramı; XX. yy. başında, Almanya’da
gelişen bir psikoloji okulu olan Gestalt psikolojisinin savunucuları, uyaranların organizasyonunun, algının gerçekleşmesinde önemli bir rol oynadığını vurgulamışlardır. Gestalt psikologları “Bütün, kendisini oluşturan parçaların toplamından farklıdır” ilkesini vurgulamışlardır.
Gestaltçılar, uyarıcıların nesneye yönelik olarak örgütlenmesi biçiminde beliren temel eğilimin, bireyin duyu organları ve sinir sistemlerinin doğuştan gelen bir özelliği olduğunu kabul etmişlerdir.
(Cevap E)

Çocuklarla konuşurken, çocuklara herhangi bir şiir, tekerleme ya da hikâye okunurken önceden bildikleri bir kelimenin yanlış okunarak çocukların fark etmesi sağlanabilir. Yanlış okunan kelimeyi fark eden çocuklardan doğrusunu söylemeleri istenebilir.
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• Rorschach mürekkep lekesi testi

Kafiyeli şiir, tekerleme, parmak oyunu ve şarkılar söylenip kelimeler arasındaki benzerliklerin fark edilmesi sağlanabilir.
Eğitimciler, birbirleri arasında kafiyeli olan nesne isimlerini temsil eden resimlerden oluşan kartlarla çocukların
eşleştirme çalışmaları yapmasını isteyebilirler. Çocuklar
nesnelerin isimlerinin söyleniş bezerliklerini bularak nesneleri eşleştirirken aynı zamanda sesleri tekrar ederek
ses benzerliklerine odaklanırlar.
(Cevap C)
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• Cümle tamamlama testleri

14.

Eğitimciler; fonolojik duyarlılığın gelişmesine, bazı hususlara dikkat ederek ve yapılması gereken bazı durumların
uygulanmasına rehberlik ederek, katkı sağlayabilirler:

17.

Mert, babasının eve dönüş zamanının akşam olduğu bilgisine sahiptir. Babası iş gezisi nedeniyle eve gelmediğinde Mert’in o gün akşam yemeğine oturmaması ve akşamın olduğunu kabul etmemesi “özelden özele akıl yürütme” kavramı ile açıklanabilir. Özelden özele akıl yürütme, tümevarım (özelden genele) ve tümdengelim (genelden özele) akıl yürütme biçimlerinden farklı olarak, genelleme yapmadan özel bir durumdan özel bir duruma
yapılan akıl yürütme biçimidir. Bu akıl yürütme biçimi işlem öncesi dönemde (2-7 yaş) görülmektedir.

15.

Bir çocuğun tek başınayken gerçekleştirmekte olduğu
davranışları dışından konuşarak (sesli konuşma) tekrarlaması, “monolog” olarak açıklanır. Hasan’ın arabalarıyla oynarken: “Şimdi sarı araba geçiyor, şimdi mavi hızlandı.” şeklindeki konuşması, bu duruma örneklendir. Bu
çocuklar tek başlarına kaldıklarında ise monolog tarzı konuşma görülür. Monolog, çocuğun özellikle tek başına
oyun oynarken, yapacaklarını kendi kendine mırıldanması şeklinde ortaya çıkar.
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(Cevap C)

(Cevap A)

18.

Duyusal motor döneminin bir özelliği de bu dönemde taklit yoluyla öğrenmenin gerçekleşmesidir. Bu dönemde bebekler gözlemledikleri bazı davranışları taklit etme eğilimindedir. Ancak taklit davranışı gözlemin hemen ardından çıkmayabilir. Çocuk gözlemlediklerini zihninde tutup
bir süre sonra sergileyebilir. İşte bu özellikten dolayı bu
davranışlara ertelenmiş taklit denilmektedir.
(Cevap B)
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İlk işlem öncesi dönem çocukları genellikle nesnelerin
sayısından çok sıranın uzunluğu üzerine odaklanır. Örnekteki çalışmada çocuk sıranın uzunluğuna dikkat etmiş nesnenin sayısına dikkat etmediği için birebir denklik sağlayamamıştır. Bu dönemde çocuklar saymayı başarabilseler de nicelik hakkında akıl yürütme ve niceliği
anlama açısından sınırlıdır.
(Cevap B)

20.

Soru metninde belirtilen gelişim ilkesi “bireysel farkıllıklar” ilkesidir. Bu ilkeye göre her birey kendine özgü bir
gelişim gösterir. Ayrıca çocuklar arasında ilgi, yetenek,
hazırbulunuşluk, öğrenme hızı vb. bakımlardan farklılıklar vardır.

23.

Tek Sözcük (Morgem): Anlamlı ilk sözcüklerin söylendiği, dil gelişimi açısından en kritik dönemdir. Bebek söylediği tek kelime ile çok şey anlatmaya çalışır.
(Cevap A)
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19.

24.

Resim kursuna yaş sınırının konulması çocuğun küçük
motor kaslarının yeterince gelişmemiş  olmasıdır.
(Cevap E)

(Cevap B)

21.

Begüm babasına ağlayarak yaptırdığı davranışı öğretmeni de yaptırtmaya çalışması genelleme ama öğretmeni isteklerini yerine getirmediği için ağlama davranışı ortadan kalkmaya başlaması ise “sönme”dir. Organizmanın bir koşullu uyarıcıya verdiği tepkiyi daha sonra koşullu uyarıcıya benzer uyarıcılar karşısında aynı tepkiyi göstermesine genelleme denir. Nötr uyarıcıya tepki vermesini öğrendikten sonra koşullu uyarıcının uzun süre koşulsuz uyarıcı olmadan verilmesi ile koşullu uyarıcının
tepki oluşturamamasına “sönme” denir.
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25.

(Cevap C)

Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OKB): Obsesyon, kişinin
rahatsız edici bulduğu, ısrarcı, sıkıntı yaratan, yineleyici,
istemdışı, tehdit edici düşünce, dürtü ya da düşlemlerdir.
Kompulsiyon ise, obsesyon tehdidine karşı kişinin gerçekleştirmek zorunda hissettiği tekrarlayıcı, katı kurallı,
törensel davranışlardır. Örneğin; kişi kapının tokmağına
dokunduğunda mikrop kaptığını düşünür (obsesyon), bu
düşünceden kurtulup rahatlamak için defalarca elini sabunla yıkayabilir (kompulsiyon). Takıntılı durumun düşünsel boyutu obsesyonları, davranışsal boyutu kompulsiyonları oluşturur. Obsesyon ve kompulsiyonlarla kendini
gösteren yoğun kaygı durumlarına ise obsesif-kompulsif
bozukluk (OKB) denmektedir.

22.

Atipik Anlambilgisi Gelişimi: Bazı çocuklar sözcükleri
daha geç edinirler. Genellikle anlambilgisinde gecikme,
alıcı dil yetersizlikleri olarak tanımlanır ve diğer gelişimsel yetersizliklerle ilişkilendirilir. Zihinsel özür veya gelişimsel yetersizliği olan çocuklarda sınırlı sözcük dağarcığı ve sözcük geri getirme becerisinde yavaşlık gözlenmesi örnek verilebilir. Alıcı dilde yetersizliği ya da gecikmesi olan çocuklar, sözcüklerin zıt ve eş anlamlarını tanımlamada, serbest çağrışımla ilişkili sözcükleri bulmada veya resimleri ya da nesneleri doğru olarak adlandırmada zorlanabilirler. Bazen zorlandıkları durumları telafi etmek için hatırlayamadıkları sözcüğün yerine “şey”
sözcüğünü kullanabilirler. Bazen adlandıramadıkları durumlarda nesneyi tarif etmeye başlarlar.
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(Cevap C)

(Cevap C)

26.

İlk olarak 1943’te Leo Kanner tarafından tanımlanan
otizm, otizm spektrum bozuklukları içinde en iyi bilineni
ve en sık karşılaşılanıdır. Otizmin birden çok tanımını yapmak olanaklıdır. Günümüzde kabul gören tanımlardan biri Amerika Otizm Topluluğu tarafından yapılmıştır. Buna
göre otizm; tipik olarak yaşamın ilk üç yılında beliren,
nörolojik bir bozukluğun beynin normal işleyişini etkilemesi sonucunda sosyal etkileşim ve iletişim becerileri alanında bozulmalarla karakterize karmaşık bir gelişimsel
yetersizlik türüdür.
(Cevap B)
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Çekingenlik ya da utangaçlık gibi terimlerle de ifade edilebilen içe dönüklüğün doğuştan getirilen bir eğilim -mizaç- olduğu kabul edilse bile, içe dönük davranışların yaşla birlikte değişebildiği de bilinmektedir. İçe dönüklüğün
aynı zamanda yeni durumlara veya kişilere uyum sağlamak için gösterilen bir tepki olabileceği ve böylece çocuğun başa çıkma ve kendini daha güçlü hissetmesine yardımcı olabileceği de kabul edilmektedir. İçe dönük çocukların yeni durumlara ve insanlara alışabilmeleri için diğerlerinden daha fazla zamana gereksinimleri olabilir. Önemli olan çocuğun bu özelliğinin sosyal becerilerini ve etkileşimini, oyun oynamasını ve öğrenmesini etkileyip etkilemediğidir. Eğer etkilediği düşünülüyorsa, çocuğun mizacını değiştirmeye çalışmak yerine, çocuğun bu özelliğini kabul edip, gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

29.

• Problemlerin çözümüne dönük olma,
• Otonomi sahibi olma,
• Derinliğine duygulanma,
• İnsanlara karşı empati, sempati, acıma duyguları geliştirme,
• Kişilerarası derin ilişkiler kurma,
• Demokratik karakter yapısına sahip olma,
• Amacı araçtan ayırma,
• Filozofik gülmece duygusu geliştirme,
• Yaratıcı olma,

İçe dönüklük farklı biçimlerde ve farklı nedenlerle ortaya
çıkabileceğinden çocuğu çeşitli ortamlarda gözlemek ve
kayıt tutmak önemli bilgiler sağlayabilir. içe dönük olma
eğilimindeki çocuklar genellikle yönergelere dikkat etmiyor gibi görünürler; sözel iletişimleri, bilgi isteme ve bilgi
verme davranışları da daha az olabilir.

(Cevap B)

• Özel ve yalnız yaşamdan zevk alma,
• Günlük yaşamında yenilikler kurabilme,
• İçinden geldiği gibi davranmadır.
(Cevap A)
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Çocuğun bu ya da başka hangi alanda güçlük çektiğinin-oyun kuramamaya bağlı akran dışlaması gibi- bilinmesi, yapılması gerekli düzenlemelerin neler olabileceği
hakkında ipucu sağlayacaktır.

Maslow’un kendini gerçekleştiren insanların özelliklerine ilişkin belirlediği nitelikler şunlardır;
• Gerçekçi olma,
• Kendini, başkalarını ve doğayı kabul etme,
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27.

30.

Çocuk ruh sağlığını etkileyen faktörler şunlardır:
Biyolojik/Fiziksel
• Kalıtımsal faktörler
• Sinir sistemi ile ilgili faktörler
• Kromozom bozuklukları
• Gen mutasyonu
• Doğumla ilgili faktörler
• Hormonal faktörler

28.

İnkar (Yadsıma); egonun tehlikeli olarak algılandığı, bunaltı doğurabilecek, dış dünya ile ilgili istenmeyen nahoş
yaşantı, anı, duygu, düşünce ve isteklerin yok sayılmasıdır. Bu düzeneğin ağırlık kazanması ve yoğunlaşması
kişinin gerçeklerle bağlantısını zayıflatır. Yadsıma bilinç
dışı yok sayma özelliği vardır ve bunun yerine gerçek dışı başka kabullenişler, başka düşünce ve inançlar oluşturur.
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• Kronik hastalık/Engelli olma ile ilgili faktörler
Bilişsel-Psikolojik
• Bilişsel süreçler
• Kişilik özellikleri
• Diğer ilişkili faktörler
Sosyal-Kültürel
• Yakın çevre
• Ara çevre
• Uzak çevre
• Geniş çevre
• Tarihsel çevre
Diğer faktörler Afetler, savaş, ölüm, ayrımcılık vs.

(Cevap C)

(Cevap B)
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Oyun sırasında çocuklar, üzerinde çalıştıkları işe dikkatlerini vermişler, güdülenmişlerdir. Bu işle uğraşmaktan
keyif aldıkları anlaşılmaktadır. Çocuklar ve hatta yetişkinler de oyun oynarken gözlendiğinde çevreleriyle etkileşim içinde oldukları da dikkat çekmektedir. Bu anlamda
oyun öğrenmeye odaklanma aracı olarak kolaylaştırıcı
rol oynamaktadır. Çocukların bireysel farklılıkları onların
öğrenme gereksinimlerine de yansır, çocuklar kendi öğrenme ilgileri, hızları ve öğrenme stilleri doğrultusunda
daha kolay öğrenirler. Oyun çocuk için formel olmayan
bir öğrenme sağlar, oyun sırasında hızlı ve çok şey öğrenilir. Formel olmayan öğrenmeler formel öğrenmeler
kadar önemlidir. Çocuklar için her yer, her şey ve her zaman bir oyun fırsatına dönüşebileceğinden oyun çocuğun öğrenmesi için çoklu bir kaynak oluşturur. Bu noktada çocuklar için özel olarak düzenlenmiş ortamlar kadar,
doğal çevrenin de çocuk dostu özellikler taşıması önem
kazanmaktadır.

33.
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31.

İnşa oyununda kullanılan blokların oynamak için oyun dolabından alınması, bunların inşa işlerinde kullanılması,
oyun bittiğinde yerlerine kaldırılması birer manipülasyon
işlemidir. Manipüle, çocukların elleri ve parmaklarını kullanarak kontrol ettiği, nesne üzerinde yaratılabilmesi olası her türlü değişiklikleri deneyebildiği, kısaca “manipüle”
ettiği malzeme ve oyuncaklar için kullanılıyor. Çocuklar
bazen de bir şeyler inşa etmek, yapılandırmak veya bir
şeyler yaratmak üzere elleriyle nesneleri “manipüle” etmektedirler.
(Cevap D)

34.

B seçeneğinde verilen bilgi yanlıştır. Kitaplarda öğüt veren yaptırımcı anlayış yer almamalıdır.

Oyunun, çocuğun yaşına bağlı olarak gelişimi incelendiğinde belirli ardışık aşamalardan geçtiği görülmektedir.
Parten, sosyal oyunu incelemiş ve altı evrede ele almıştır.
• Katılımsız davranış (uğraşsız): Bu evrede çocuk bir
olaydan veya etkinlikten diğerine geçer. Olayın içine
girip katılmaz, sadece bakmakla yetinir.
• Seyirci davranışı: Çocuk, diğer çocukların oyununu
uzun süreler takip eder, seyreder, bazen sorular sorup fikir öne sürer fakat oyuna katılmaz.

35.

Okul öncesi dönem çocuklarının yaşlarına göre gelişim
özellikleri göz önünde bulundurulduğunda kitap seçiminde ve hazırlanmasında bazı dış ve içyapı özelliklerine
dikkat edilmesi gerekir. Çocuk kitaplarının dış yapı özellikleri; resimleme, malzeme, boyut, ağırlık, kapak ve ciltleme, punto ve sayfa düzenidir. Çocuk kitaplarının içyapı özellikleri ise tema, konu, kahramanlar, dil ve anlatımdır.
(Cevap A)

• Yalnız oyun: Çocuk seçtiği oyuncaklarla kendi başına oynar. Başkalarının ne yaptığı veya ne oynadığı
ile ilgilenmez.
• Paralel oyun: Çocuk başka bir çocuğun yanında
oyuncaklarıyla oynar. Örneğin, blok köşesinde iki çocuk yan yana bloklarla bağımsız oynarlar.
• İlişkili oyun: Çocuk başkalarıyla bir etkinlik içinde oynar. Bu, evcilik köşesinde yemek yapma, bebek uyutma gibi oyunlar olabilir. En çok iki, üç kişi olup diğerlerini oyuna almazlar. Oyun, doğaçlama ile çocukların isteklerine göre gelişir. Benmerkeziyetci davranış
ağır basar.
• İş birliği ile oyun: Çocuklar, oynayacakları oyunu seçer, planlar, roller seçilir, sorumluluklar verilir ve kurallar aralarında alınan karara göre belirlenir. Bu aşamada liderlik özellikleri öne çıkar.

36.

Şiirin çocuklara sağladığı yararları şunlardır;
• Çocuğun dil söz varlığını ve telaffuz yeteneğini geliştirir.
• Çocukların estetik duygularını geliştirir.
• Çocuklara düşünce zenginliği ve esnekliği kazandırır.
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32.

(Cevap B)
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(Cevap A)

• Şiirler çocukların algılamalarını, duygularını ifade ediş
biçimlerini ve dikkat sürelerini artırmada etkilidir.
• Kavram gelişimini destekler.
• Hayal gücünü geliştirir.
• Nefesini kontrollü kullanmayı öğretir.
• Koro halinde söylendiğinde çocuğun sosyalleşmesine katkı sağlar.

Oyunun bu aşamalarına gelişimsel olarak bakacak olursak katılımsız, seyirci ve yalnız oyun olgunlaşmamış sosyal davranış olarak kendini göstermektedir. Oysa iş birliği içinde oyun, sosyal yaşam ilkelerini kapsayan davranışları içermektedir.

• Kültürel şiirler ya da kahramanlık şiirleri çocuğun kimlik bilincini geliştirir.

(Cevap A)

(Cevap B)

• Şiir okuma çocuklardaki öz güveni artırır.
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37.

Çocuğun kitaba yönelmesini, kitapla arkadaşlık kurmasını sağlayan ilk uyaran kitabın kapağıdır.

39.
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(Cevap C)

Rol oynama sayesinde çocuklar, başkalarının kimliğine
girerek, onların nasıl hissettiğini, düşündüğünü ve etkinlikte bulunduğunu yaşama fırsatı elde etmektedir. Rol oynama ile katılımcılar değişik karakterler sergilerken, değişik durumlarla yüz yüze gelme, çatışma yaşama, kırgınlık duyma ve problem çözümü gibi deneyimlerle duygusal kontrolü de öğrenirler. Rol oynama sadece, problem durumların çözümü değil, rol oynayanların insan davranışlarını değerlendirmeleri ve insan ilişkilerindeki problemleri kavramalarına da yardımcı olmaktadır. Rol oynama yöntemi ile günlük yaşamın canlandırılması, çocukların ileriki yaşamında karşılaşacağı sorunların çözümünde etkili olabilecek deneyimler kazanmalarını sağlar.
(Cevap E)

Isınma çalışmaları; Bir sınıfta ya da drama atölyesinde
yapılan ilk çalışmalardır. Lider (öğretmen) tarafından yönlendirmelerle yapılır. Grubu oluşturan çocukların ya da
katılımcıların birbirlerini tanımalarına ve bütünleşmelerine ilişkin çalışmalardır. Yapılacak çalışmalarına, yeni kurgulanan yaşantılarına istekle hazırlanmalarını sağlar. Aynı zamanda uyumlu olmaya, kaynaşmaya, duyularını kullanarak gözlem yapmaya; duygularını, düşüncelerini kısaca tüm bedenini işlevli hale getirmeye yarayan bölümler yer alır. Isınma çalışmalarında ritim eşliğinde yürüme,
koşma, zıplama, itme, çekişme hayvan öykünmeleri ve
yürüyüşleri, farklı zeminlerde ve zamanlarda yürüme, verilen yönergelere uygun ritim tutma gibi alıştırmalar yapılır. Serbest çalışmalar gibi görünse de bu gruptaki çalışmalar kesin kurallarla sınırlandırılmıştır. Lider bu kuralları ve sınırları bilen kişidir ve çalışmaları kendisi yürütür.
Isınma çalışmaları bireyin kişisel özellikleriyle birlikte devinim, biliş, duyuşa ilişkin özelliklerinin gözlenmesi, gözlem sonuçlarına göre diğer katılımcıları da bu yönleriyle
gözlemlemesini sağlar. Bu gözlemler sonucunda katılımcıların güven kazanmak, gözlem yapabilme becerisi geliştirmek, duyularını kullanmak, uyumlu davranmak, beynini ve bedenini yönetmek konusunda kendisine yol gösterir. Bu yönlendirmelerin benimsenmesi ısınma çalışmaları ile sağlanır. Yapılacak yönlendirmeler hareket ve oyunlar lider (öğretmen) tarafından kısa notlar halinde yazılır.
Çalışmaların benimsendiği ve grupların uyumlu olduğu
gözlemlenmişse, sürenin sınırlı olduğu durumlarda not
alınmayabilir. Isınma çalışmalarının içinde uyum, güven
çalışmaları yer alır.
(Cevap B)

Oyun merkezlerinde aynı özelliklere sahip bebeklerin ve
sosyal statüsü yüksek mesleklere ait materyallerin bulunması farklılıklara saygı ilkesine aykırıdır.
(Cevap C)

41.
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38.
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40.

Çocuklar çeşitli malzemeleri parçalara ayırır, yapısını anlar, benzerlikler ve farklılıkları gözler. Parçaları yeniden
farklı biçimlerde bir araya getirir ve yeni ürünün neye benzediğini değerlendirir. Ürünlerin, birkaç ürünün bir arada
düşünülmesiyle, oluşması, yaratmanın aynı zamanda bir
araya getirme süreci olduğunu da gösterir. Çocukların bu
yaklaşımı yaratıcılık tekniklerinden birisine, “ufalama” tekniğine de temel oluşturmuştur.
Ufalama Tekniği; nesnelere “artırmak, azaltmak, birleştirmek, tersine çevirmek” gibi fiillerin gerekliliklerin uygulamaktan ve yeni üretimin nesnelerini bireysel, kültürel,
ekonomik, teknik, ticari, psiko-sosyolojik, çevresel ve örgütlenmeye ilişkin ölçütlerin ışığında sorgulanmaktan ibaret olan tekniğin, nesnelere ilişkin zihinlerdeki alışılagelmiş imajları silerek, üründe ve üretim biçiminde yenilikler
yaratma amacına hizmet etmektedir.
(Cevap B)
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42.

Rümeysa Öğretmen’in sorduğu soru yaratıcılık sürecinin
hazırlık aşaması ile ilgilidir. Hazırlık aşaması ön bilgilerin
toplandığı, probleme yoğunlaşılan evredir.

45.

(Cevap D)

Müze eğitimi ile birlikte işlev gören teknik “gezi” tekniğidir. Gezi, müze eğitimi gibi okul dışında kullanılan, bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor alanla ilgili hedef davranışları kazandırmada etkili olan bir tekniktir.
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B seçeneğindeki benzetim, bir ölçüde oyunlaştırmaya
benzeyen, sınıf ortamında öğrencilerin bir olay ya da durumu gerçekmiş gibi göstererek, üzerinde bir takım öğrenme etkinliklerini gerçekleştirmeyi temel alan bir öğretim tekniğidir. Benzetim tekniğinde öğrenci oyundan farklı olarak üstlendikleri bir rolü gerçek yaşamdaki gibi oynamak durumundadır.
C seçeneğindeki görüşme yöntemi, genellikle bilişsel alanın kavrama, analiz, değerlendirme, duyuşsal alanın tepkide bulunma ve değer verme ile ilgili hedef davranışlarının kazandırılmasında kullanılan bir yöntemdir.

43.

Parçada hakkında bilgi verilen kuram/kuramcı Torrance’dir.
(Cevap A)
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D seçeneğindeki soru-cevap, öğretmenin formüle ettiği
soruları öğrencilerin sözel olarak cevaplamalarına dayalı bir öğretim yöntemidir. Bu teknik öğrencilere düşünme
ve konuşma becerileri kazandırma açısından etkilidir.
E seçeneğindeki iç çember (akvaryum), sınıftaki öğrencilerin aktif olarak tartışmaya katılmalarını sağlayan bir
tekniktir. İç çemberdeki öğrenciler tartışmaya katılır, dış
çemberdeki öğrenciler tartışmayı izler.
(Cevap A)

46.

Anne babanın aşırı koruyucu olduğu, sosyal iletişimin sınırlı olduğu, çocuğun çevresinde yaşıtlarının olmadığı durumlara çocuğun sosyal ortamlarla karşılaşması ertelenecek, yaşıtlarından daha geç dönemde bu beceriyi geliştirmek zorunda kalacaktır.
(Cevap D)

47.

Bir materyalin seçimi ve kullanımı konusunda karar vermeden önce aşağıdaki soruları yanıtlaması gerekir:
• Seçilen materyal öğretim programıyla uyumlu mu?
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• Materyalin içerdiği mesajlar doğru ve güncel mi?
• Materyalde açık ve anlaşılır bir dil kullanılmış mı?
• Materyal, öğrenciyi güdüleyici ve ilgiyi sürekli tutacak
özelliklere sahip mi?
• Materyal, öğrencinin katılımını sağlayıcı özelliklere
sahip mi?
• Materyal, teknik özellikleri açısından yeterli mi?
• Materyalin etkili olduğunu kanıtlayacak veriler var mı?
44.

• Materyal, ön yargılardan arındırılmış bir yapıda mı?

Program, yapılandırmacı yaklaşım ve çoklu zekâ kuramının savunduğu ilke ve görüşlerle bu kuramların önemle durduğu ve vurgu yaptığı noktalarla tutarlıdır.

• Materyalin kullanımına ilişkin gerekli kullanma kılavuzları ve diğer metinler mevcut mu?

(Cevap E)

(Cevap D)
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48.

Dikkat çekme: Öğretmenin dersin başında öğrencilerin
dikkatini konuya başlamadan önce öğrencinin ilgisini çekmek için; örnek olaylardan, sorulardan, hatıra, fıkradan,
grafik ya da şekilden yararlanmasıdır.

52.

49.

Cansu Öğretmen’in, öğrencilerin günlük yaşamda karşılaştığı bir sorunu sınıf ortamına getirerek çözüm üretmeye çalıştığında kullandığı yöntem “örnek olay” yöntemidir.
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(Cevap B)

(Cevap B)
53.

(Cevap A)

50.

Esra’da gözlenen davranış değişikliklerinin sebebi ayrılık kaygısıdır. Çocuklar bağlılık geliştirdikleri belirli insanlardan ayrıldıklarında huzursuzluk belirtileri gösterirler.
Çocuklar ayrılık kaygısını sıkça ve uzun sürelerle yaşıyorlarsa kaygı belirtileri yoğunlaşır. Bağlılık geliştirdiği kişiden, bağlanacağı başka bir kimse olmaksızın ayrılmak
çocuğun ciddi bir travma yaşamasına yol açar. Özellikle
üç - beş yaş arasındaki anaokulu çağı çocukları yaşantılarındaki her şeye karşı ayrılık kaygısını büyük ölçüde
yaşarlar.

Meltem Öğretmen’in uyguladığı bu etkinlikte hedeflemiş
olduğu göstergeler şunlardır.

Yaratıcı yaklaşımlar uyarılan çocuklar, öğretmenlerinin
kaçırdığı pek çok ilişkiyi ve anlamlığı görebilecek durumdadır. Öğretmenin çocukların bu düşüncelerini ödüllendirmesi, onların hayal gücünü desteklemekte, düşüncelerini baskıdan kurtarmakta ve onlara sınırsız düşünebilme gücünü vermektedir. Bu açıdan yaratıcılığın geliştirilmesinde, hayal gücüne saygı ve destek önemlidir.
(Cevap B)

Bilişsel Gelişim
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla
açıklar.)
Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir. (Göstergeleri: Eş nesne/varlıkları gösterir.)
Dil Gelişimi:
Kazanım 10. Görsel materyalleri okur. (Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.)
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Bu etkinlikteki kazanımlar ve göstergeleri şunlardır.

Kazanım 12. Yazı farkındalığı gösterir. (Göstergeleri: Yazılı materyallerde noktalama işaretlerini gösterir.

54.

Ekzosistem içerisindeki kararlar çocuğu olumlu ve olumsuz yönde etkileyebilir.
(Cevap D)

55.

(Cevap D)

Ekzosistem; Çocuğun doğrudan ilişkide olmadı ancak
mikrosistemdeki kişiler aracılığıyla çocuğun gelişimini etkileyen kurumlar gibi birimleri içeren sistemdir.

Ailelerin okul içersinde görebilecekleri uygun alanlara dilek kutuları yerleştirilmeli ve aileler dilek kutusu hakkında bilgilendirilmelidir. Ailelerin dilek kutusu ile dilekleri, isteklerini ve önerilerini iletmeleri amaçlanmaktadır.

51.

Anlatı kaydı olarak bilinen gözlemde gözlenen davranış
veya olay anekdot ve detaylı olarak anlatılır. Anlatı kayıtları ile anekdot kayıtları arasındaki temel fark anekdot kayıtları, davranışın ya da olayın belirli bir bölümünü kısa
şekilde açıklarken, anlatı kayıtları tüm yönleriyle, sanki
bir videoya çekilmiş gibi davranışları açıklamaktadır. Bu
amaçla yapılan gözlemlerde, söylenen ve yapılan tüm
davranışlar ile ortam ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmaktadır. Çok ayrıntılı bir şekilde not tutulduğu için öğretmenler tarafından daha az kullanılmaktadır.

2020 / KPSS / ÖABT

(Cevap C)

56.

Okul öncesi kurumlarda çocuk eğitim ile bütünleştirilmiş
aile eğitimi yaklaşımında aile eğitiminde uygulanan farklı şekiller vardır. Bunlar;
• Ebeveynin sınıf etkinliklerine katılması
• Ev ziyareti
• Ebeveynin yönetime katılması
• Ebeveynlere bilgi verici toplantılar

(Cevap B)

(Cevap A)
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Uzaktan öğretim yoluyla gerçekleştirilen aile eğitimi
programlarında, uzaktan öğretim yöntem, teknik ve süreçlerinden yararlanılmaktadır. Bu programlar; mektupla
öğretim, görsel-işitsel programlar, gerekli araç-gereçler,
danışman öğretmenlerin görevlendirildiği çok araçlı öğretim, radyo ve televizyon aracılığıyla öğretim ve evlere
yapılan gezici eğitim sınıfı uygulamaları şeklinde yürütülmektedir. Bu uygulamalarda, anne-baba eğitimi modellerinin yetersiz kaldığı durumlarda, kitle iletişim araçları
yoluyla aile eğitimi yapılmaktadır. Kitle iletişim araçları,
geniş kitlelere ulaşabildiği için önemli bir işleve sahiptirler. Bu yolla hem anne-babalara hem de doğrudan çocukların eğitimini hedefleyen programlar yapılabilmektedir. Ayrıca gerekli durumlarda, aile eğitimi konularını içeren basılı yayınlar anne-babalara gönderilmekte ve ailelerin eğitimleri amaçlanmaktadır.

Programların uygulandığı ortama göre düzenlenen aile
eğitimi programları;
• ev merkezli,

• uzaktan öğretim yoluyla aile eğitimi yaklaşımı
şeklinde uygulanan programlardır.
Ev merkezli aile eğitimi programları, okul öncesi eğitim kurumlarına devam etmeyen ya da devam edemeyen erken çocukluk dönemindeki çocukları olan ebeveynlere yönelik uygulanan programlardır. Bu programların
amacı, çocuğun gelişimi ve eğitiminde, evi ve aileyi temel alması, anneye çocuğuyla birlikte evde hizmet almasının sağlanmasıdır. Bu programın amacına ulaşabilmesi için ev ortamı etkin ve verimli bir öğretim ortamına dönüştürülmeli ve tüm aile bireyleri birlikte eğitilmelidir. Ev
merkezli aile eğitiminde, eğitimci öncelikle aile ile birlikte
çocuğun dil, öz bakım, bilişsel, toplumsal ve psikomotor
becerileri alanlarında gelişim düzeyini belirlemelidir.
Kurum merkezli aile eğitim programlarında ailenin eğitimi, aile eğitim oturumlarıyla gerçekleştirilmektedir. Bu
oturumlar, çocuğun devam ettiği kurum tarafından belirlenen bir merkezde düzenlenmekte ve iki şekilde uygulanmaktadır. Kurum tarafından gerçekleştirilen uygulamaların birinde, sadece anne-baba grupları eğitilmekte,
diğerinde ise anne-babalar çocuklarıyla birlikte aile eğitimi merkezine gelmekte ve zaman zaman çocuklarıyla
birlikte sınıflara girmekte, bazen de sadece yalnız kendileri anne-baba eğitimi oturumlarına katılmaktadırlar. Bu
programlarda aileler, beceri öğretimi, kavram öğretimi ve
davranış yönetimi gibi konularda eğitilmektedir.
Okul öncesi eğitimle bütünleştirilmiş aile eğitimi programları, ev merkezli ve kurum merkezli aile eğitim programlarının eş zamanlı bir şeklide yani birlikte uygulanması şeklinde düzenlenmektedir. Bu programlarda, okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların anne-babalarına hem kurumda hem de evlerinde eğitim verilmekte, çocukların eğitim programları ile aile eğitim programının bütünleştirilmesi amaçlanmaktadır. Belirlenen bu amacın gerçekleştirilmesi için, kurumlarda görev yapan öğretmenlerin rehberliği ile her hafta anne-babalara yönelik toplantılar yapılmakta, eğitici filmler gösterilmekte, aileler tüm yönleriyle çocuk gelişimi konularında eğitilmekte ve ailelerin çocuk gelişimleri üzerinde karşılıklı fikir alışverişi içerisinde bulunmaları sağlanmaktadır.

(Cevap B)
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• okul öncesi eğitimle bütünleştirilmiş aile eğitimi yaklaşımı
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• kurum merkezli,

58.

Okul öncesi eğitim sürecinde göz önünde bulundurulması gereken ilkeler şunlardır;
• Oyun, en uygun öğrenme yöntemidir. Tüm etkinlikler
oyun temelli düzenlenmelidir.
• Çocuklarla iletişimde kişiliği zedeleyici davranmaktan
kaçınmalı, baskı ve kısıtlamalara yer verilmemelidir.
• Çocukların bağımsız davranışlar geliştirmeleri desteklenmeli, yardıma gereksinim duyduklarında yetişkin desteği, rehberliği ve güven verici yakınlığı sağlanmalıdır.
• Çocukların kendilerini ve başkalarının duygularını fark
etmeleri desteklenmelidir.
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57.

• Çocukların hayal güçleri, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri, iletişim kurma ve duygularını anlatabilme davranışları geliştirilmelidir.
• Programlar hazırlanırken, ailenin ve çevrenin özellikleri dikkate alınmalıdır.
• Eğitimde çocuğun ve ailenin etkin katılımını sağlamak
esastır.
• Çocuğun gelişimi ve okul öncesi eğitim programı düzenli olarak değerlendirilmelidir.
• Değerlendirme sonuçları çocukların, öğretmenin ve
programın geliştirilmesi amacıyla etkin olarak kullanılmalıdır.
(Cevap B)
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59.

Oyunun ilkokul için dört temel katkısı olduğunu belirtmektedir. Bunlar;

62.

• Oyun çocuğun motivasyonunu etkiler. Çocukların karşılaştıkları yeni ve zorlu durumlarla mücadele etmelerinde onları güçlendirir.

• Oyun çocuğun zihinsel temsil etme becerilerini geliştirir. Oyun sırasında çocuklar nesneleri birbirleri yerine kullanırlar ve böylece somut düşünceden soyut
düşünceye doğru gelişimsel bir ilerleme gösterirler.

(Cevap B)
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• Oyun çocuğun zihinsel kapasitesinde açılım sağlar.
Çocuklar oyun oynadıkları sürece kendi dışındaki kişilerin düşünme biçimlerini de farkına varırlar bu da
çocuklarda reflektif-yansıtıcı düşüncenin ve metacognitive-biliş ötesi becerilerini gelişmesinin temelini oluşturur.

64.
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(Cevap E)

Nurgül Öğretmen’in uyum haftasında yaptığı bu etkinlik
“çocukların dil becerilerini kullanarak kendilerini tanıtmaları ve birbirleriyle daha kolay iletişim kurmalarını sağlamayı” amaçlamaktadır.
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(Cevap C)

61.

63.

A, B, C ve D’deki kuram-kuramcı eşleştirmeleri doğrudur
fakat Hümanist kurama katkı yapan eğitimciler Carl
Rogers ve Maslow’dur. J.P. Guilford faktöriyalist düşünme kuramunun temsilcilerindendir.
(Cevap E)

• Oyun çocuğun bilinçli davranışlarının gelişimini etkiler. Çocuklar oyun sırasında hem zihinsel hem de fiziksel eylemlerinde kendi seçimlerini yapmayı, kendi
kararlarını vererek özgürlüklerin kullanmayı yani gönüllü davranmayı öğrenirler. Böylece çocuklar davranışlarının sorumluluğunu alırlar.

60.

Soru öncülünde hakkında bilgiler verilen müzik eğitimi
öğretim yaklaşımı Dalcroze yaklaşımıdır.

Etkinlikler
Bireysel etkinlik, çocuğun kendi başına yaparak yaşayarak öğrenmesini amaçlar. Bu etkinlikler, çocukların bireysel ilgi, gereksinim ve yetenekleri ile gelişim özelliklerini dikkate alarak onların potansiyel gelişimlerini desteklemek amacıyla planlanan etkinliklerdir.
Küçük grup etkinliği, çocukların yaş, gelişim özelliği, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda gruplara ayrılarak farklı
çalışmalar yaptıkları etkinliklerdir. Gruptaki çocukların
hepsinin aynı etkinliği küçük gruplar hâlinde yaptıkları etkinlikler büyük grup etkinliğidir. Küçük grup etkinliklerinde ise her grubun etkinliği ayrı ayrı planlanmalıdır. Başka bir deyişle küçük grup etkinlikleri, öğretmenin farklı
yöntem ve teknikleri kullanarak aynı kazanım ve göstergelere yönelik etkinlikler planlamasıdır. Böylece çocuklar aynı kazanımlara farklı yollardan ulaşabilirler. Örneğin, çocuklar aynı renk ve boyuttaki kutularla ve artık materyallerle neler yapabilecekleri hakkında konuşurlar, planlamalarını yaparak gruplara ayrılırlar. Gruplar kararlarını
uygulayarak üç boyutlu farklı ürünler oluştururlar. Bir diğer örnekte ise öğretmen çocuklara ilginç gelebileceğini
düşündüğü bir nesne ile sınıfa gelir. Bu nesnenin ne olduğu, ne işe yaradığı, hangi malzemelerden yapıldığı
hakkında konuşulur. Bu nesne ile neler yapılabileceği sorulur. Çocuklar küçük gruplara ayrılarak karar verdikleri
farklı etkinlikleri (müzik, sanat, matematik, oyun gibi) yaparlar.
Büyük grup etkinliği, aynı kazanımlara ulaşmayı amaçlayan, aynı yöntem, teknik ve materyaller kullanılarak sınıftaki tüm çocuklarla birlikte yapılan etkinliklerdir.

Soruda verilenler Kersheiner’e göre “şematik dönem”e
aittir.

Bütünleştirilmiş etkinlik, birden fazla etkinliğin uygun
geçişlerle bir araya getirilmesinden oluşur. Etkinliklerin
bir etkinlik planının öğrenme sürecinde arka arkaya sıralanması demek bütünleştirmek demek değildir.

(Cevap C)

(Cevap C)
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Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları ve Bütünleştirilmiş
Matematik Eğitimi
Okul öncesi eğitim kurumlarında okuma yazmaya hazırlık çalışmaları; kalem kullanılarak kâğıt üzerinde ve belirtilen yönergeye uygun olarak yapılan boyama, işaretleme, yuvarlak içine alma, çizgi ile birleştirme,çizme çalışmalarıdır. Tüm çocukların katılımı sağlanacak şekilde
belli bir zaman aralığında planlanan bu çalışmalar matematik etkinlikleri içerisinde de yapılabilir. Tanıma, eşleştirme,farklılıkları ayırt etme, parça-bütün ilişkisi arama,olayları sıralama, sınıflandırma gibi çalışmalar içeren bu
etkinlikler, çocukların kavram gelişimini, obje ve olaylar
arasında neden sonuç ilişkisi kurmalarını destekleyici niteliktedir.

67.
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65.

(Cevap B)

Soruda verilen parçaki bilgiler Orff Schullwerk yaklaşımına aittir. Carl Orff, Dorothee Günther ile birlikte 1924’te
Münih’te Güntherschule isimli dans müzik ve jimnastik
okulunu kurmuştur. Orff, müzik ile dansın birleştiği müzik
eğitimi ile ilgili düşüncelerini bu okulda uygulama fırsatı
yakalamıştır. Bu okulda Orff-Schulwerk’in temelleri atılmaya baş lanmıştır. Carl Orff küçük çocuklara, ritim, bedensel devinim, dans ve çeşit li oyunlar yoluyla müzik
eğitimi yaptırılması ilkesine dayanan, yeni bir yöntem geliştirmiştir. Vurmalı çalgılar, bu yeni yöntemin temel öğesi ol muştur. Orff, bu alanda koyduğu ilkeleri, Schulwerk
adı altında beş ciltlik bir kitapta, bilimsel olarak açıklamış
ve bu ilkeler birçok okulda uygulanmıştır. Ezgisel ritim
çalgıları (celesta-metalofon, ksilofon’un oyuncak görünümlü biçimlerini) davul, def, çıngırak gibi öteki ritmik çalgılarla bir leştiren ve böylece kurduğu çocuk orkestralarına ritmik oyunlar ve beden

66.

Türkçe dil etkinlikleri çocukların dil ve kültürel gelişimini
destekleyen etkinliklerden biridir. Çocukların kültürel gelişimleri açısından son derece önemli olan ve sık sık tekrar edilmesi gereken Türkçe dil etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Okul öncesi
eğitim kurumlarında ana dilin ve kültürün kazanılması için
bireysel etkinlikler yanında, grup etkinliklerinin de yapılması gereklidir. 3-6 yaş grubunda bulunan çocukların dilin doğal ortamında bulunmaları ve grup etkinliklerine katılmaları dili ve kültürü kolayca öğrenmelerini sağlar.
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(Cevap A)

68.

(Cevap B)

A, B, C ve E seçeneğinde verilen davranış özellikleri çocukların sosyal gelişimlerine olumlu katkıları olan davranışlarken, D seçeneğinde verilen beceri duyuşsal gelişim
alanına katkı sağlar.
(Cevap D)
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Okul öncesi dönem, müzik eğitimi teknikleri içinde okul
öncesi öğretmenleri tarafından en çok tercih edilen “şarkı söyleme” tekniğidir. Şarkı söyleme okul öncesi dönem
çocukları için en eğlenceli etkinliklerden birisidir. Şarkı
söyleme tüm etkinlikleri destekler, öğrenilenleri anımsatır, pekiştirir, çocuğun ilgisini konuya yönlendirir, öğrenmeyi kolaylaştırır. Bunların yanı sıra şarkı söyleme çalışmaları ile çocuk; sesini doğru kullanmayı, zamanlamayı,
işbirliğini öğrenir; ritim becerisi, müzik belleği, beğenisi,
şarkı dağarcığı gelişir; yeni kavramlar öğrenir, yaratıcılığı ve kendine güveni artar. Ayrıca, şarkı söyleme çalışmalarının çocuklarını tüm gelişimi alanlarını destekleyeceği de unutulmamalıdır. Tüm bu nedenler göz önüne
alındığında eğitimcilerin şarkı söylemeye programlarında sıklıkla yer vermeleri gerektiği orta çıkmaktadır.

72.

Temel süreç becerileri; gözlem yapma, karşılaştırma, sınıflandırma, sayma, ölçme ve iletişim kurmadır.
Melike Öğretmen sınıflandırma ile ilgili soru sormamıştır.
(Cevap E)
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69.

(Cevap B)
73.

Tuğba Öğretmen’in yaptığı uygulama sınıflandırma becerisi ile ilgilidir. Çocukların grupları belli bir özelliğe göre birleştirme ve ayırma işlemlerine sınıflandırma denir.

70.

Okullardaki geometri ve uzamsal farkındalığın amaçları
şunlardır;
• Geometri şekilleri iki ve iç boyutludur. Bu şekiller onları tanımlayan özelliklere ve karaktere sahiptir.
• Geometri şekilleri ile ilgili sorgulamalar ve tahminler
yapılabilir.
• Çocukların uzamsal algıları, kendi etrafındaki insanlar ve nesneler ile olan ilişkilerini fark etmeleridir.
• Uzamsal bakış açısı ve muhakeme, problem çözmede kullanılabilir.
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(Cevap C)

• Geometri yaşamdaki fiziksel dünyayı tanımlar ve sınıflandırır.

74.

I → Doğal Öğrenme Deneyimidir.
II → Yapılandırılmış Öğrenme Deneyimidir.

Okul öncesi dönemde çocuklardan geometriye yönelik
hesaplamalar beklenemez.

(Cevap C)
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(Cevap E)

71.

Temel manipülatif hareketler uzanma, yakalama ve bırakmadır.

Gesell, büyüme ve gelişim teorisinde insan davranışlarının fiziksel ve motor bileşenlerini vurgulamaktadır. Gesell çok çeşitli temel hareket yeteneklerinin kazanılmasında olgunlaşmaya dayalı olarak genel bazı yaş dönemlerini belgelemiş ve tanımlamıştır. Kazanılmış hareketleri sosyal ve duygusal gelişimin önemli göstergeleri olarak görmüştür.

(Cevap C)

(Cevap C)
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