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2-3 YAŞ GELİŞİM
Bebeklikten çocukluğa geçiş 
dönemidir. Artık yürümeye ve 
konuşmaya başlamış olan 
çocuk, pasif ve bağımlı 
olmaktan kurtulmak ister. 

Her şeyi araştırmaya, ellemeye 
başladığında kısıtlamalarla 
karşılaşır. Ancak engellenmeye 
karşı çıkar, söz dinlemez, inatçı 
ve öfkeli olur. 



Çocuk, bağımsız olmaya çalışırken 
ne kadar çok şeyi yapamadığını da 
fark eder. Ailenin yardımına hala 
muhtaçtır. Bu nedenle boyun eğme 
ile baş kaldırma arasında bocalayıp 
durur.

Kendini yere atıp tepinebilir, 

başını duvarlara vurabilir, hatta 
kendini kusturabilir. Böylece aile 
ve çocuk arasında bir çekişme 
başlar. 



MİNİK ERGENLER
 2-3 yaş arası, çocuk için bocalama ve 

kararsızlık dönemidir. Bebek mi, 
büyük çocuk mu olduğuna karar 
vermeye çalışmaktadır. 

 Bu döneme, "Özgürlüğe karşı birinci 
atılım", "Birinci kaprisler çağı", 
"Egosantrik dönem", "3 yaş bunalım 
dönemi" gibi isimlerde verilmektedir. 



 Benmerkezcilik ve inatçılık 
özelliklerinin görüldüğü zorlu bir 
dönem olan 3 yaştaki çocukların en 
sevdikleri kelimelerin "hayır", "ben", 
"ben yapacağım" olduğu görülebilir. 

 İsteklerine "hayır" dendiğinde geçirilen öfke 
nöbetleri ve ağlama krizleri hep bu dönemin 
karakteristik özellikleridir.

 Genelde 2,5 – 3 yaş civarındaki tüm çocuklarda 
bu davranışların zaman zaman gözlenmesi çok 
doğaldır. 



Tuvalet Eğitimi Sırasında
Karşıt duygular arasındaki 
bu gidiş geliş en belirgin 
olarak tuvalet eğitimi ve 
beslenme konusunda ortaya 
çıkar. 

Artık tuvaletini istediği 
zaman tutup istediği zaman 
bırakabilen çocuk, bunu 
yönetmekten haz alır. 



Dışkısına kendinin bir parçası 
ve değerli bir nesne gözüyle 
bakar. Kirli bezinden 
rahatsızlık duymayabilir.

İşte bu dönemde eğer fazla titiz 
bir yaklaşımla baskı ve 
zorlamayla karşılaşırsa ya 
direnip olmadık yer ve 
zamanda yapacak, ya da aileyi 
memnun etmek için boyun 
eğecektir. 



Bazen de çocuklar büyümeyi 
reddeder ve bezine yapmayı 
sürdürür. Genellikle kardeşi 
olan çocuklarda bu duruma sık 
rastlanır. 

Tuvalet eğitiminde en önemli nokta, çocuğun 
hazır ve istekli olmasıdır. Biyolojik yönden hazır 
olsa da tuvaleti henüz kullanmak istemeyen 
çocuk zorlanmamalıdır. 



2-3 yaşta aile ile olan çatışma beslenme konusunda 
da sürer. 

Çocuklar, aynı tuvalet eğitiminde olduğu gibi 
zorlanmaya tepki olarak yemeyi reddedebilir. 
Bunu yemeği ağzında tutarak ya da tükürerek 
yaparlar. 

Beslenme Sırasında 



 Titiz ebeveynler çocuk yerken döküp saçacak endişesiyle 
çocuğun kendi yemesine izin vermek istemez. 

 Mükemmeliyetçi ya da sabırsız ebeveynler de çocuk 
çabucak ve en fazla miktarda yesin diye ağzına besler. 



 Oysa yapılması gereken en 
doğru şey, yemeği tabağına 
koyduktan sonra (çocuk daha 
açken) çocuğun yiyeceğiyle 
tanışmasına, onu elleyip 
ağzına götürmesine, ya da 
eline kaşığı verip kendi 
kendini doyurma başarısını 
tatmasına izin vermektir. 



 İnatlaşmayınız, bunu kazanılacak ya da kaybedilecek bir 
savaş gibi görmeyiniz.

 İlgisini başka yöne çekiniz.

 Onunla tartışmayınız, sabırla öfkesinin dinmesini 
bekleyiniz. Bu sırada ilginizi ona yoğunlaştırmayınız.

Çocuğunuz öfkelendiğinde;



 Olumsuz davranışı bittiğinde yeniden ilgileniniz. 
Neden istediğini yapmadığınızı anlatınız.

 “Şimdi böyle olursa ilerde ne olur!” gibi bir korkuya 
kapılıp 2-3 yaş çocuğunu cezalandırmayınız. 
Unutmayınız ki bu yaşta duygular çok değişkendir. 

Bir anda ağlayıp bir anda susarlar. Dikkatlerini başka 
yöne çekmek gerekir.



 Bu dönem, “Sorgu Çağı”dır. 
“Bu ne?”, “Niye?” sorularını 
sıkça sorar. Bıkıp usanmadan 
sorularına cevap vermeye 
çalışmalısınız. 

 Mutluluk, öfke, üzüntü, 
korku konusundaki 
değişimler, gelişen bilişsel 
kapasiteyi yansıtır. Önceden 
fark edemediği, 
algılayamadığı durumları 
artık anlamaya başlar.



Sosyalleşme
 Yine bu yaş grubundaki 

çocuklar, kreşe başlayarak 
birey olma yolunda çok 
ciddi bir adım atmış olurlar. 
Artık onlarında kendilerine 
ait bir dünyaları vardır. 

 Buna paralel olarak gittikçe 
daha çok sosyalleşir, 
zihinsel olarak gelişir ve 
kelime hazineleri hızla 
gelişir. 



Bu yaş grubu "paralel oyun" denilen dönemdedir. 
Yani birbirleriyle oyun 

kurmaktan çok, oyuncağa 
yönelik oyunlar oynarlar. 

Diğer arkadaşları ile ancak 
elindeki oyuncak alındığında 
ilişki kurarlar. 

Zaman zaman paylaşma 
konusunda yaşadıkları 
zorlukları arkadaşlarına 
fiziksel zarar verme 
boyutuna da taşıyabilirler 
(vurma, bağırma, ısırma vb). 

Aslında 2,5 – 3 yaş grubunda, 
bu tür durumlarda yaşanan 
doğal tepkilerdir. 



Özellikle bu dönemde çocuk çevresindeki 
yetişkinlerin sorun çözme biçimlerini taklit 
eder. Yani bir problem çıktığında anne ve 
babası saldırgan davranıyorsa çocuk da benzer 
durumlarda saldırgan davranmayı öğrenir.



 Çocuğa bol bol uyaran sağlayın.

 5 duyuyu aktif uyarın, örneğin

müzik dinletin, kukla oynatın.

 Ona zarar verici materyaller vermeyin. 

(boncuk, keskin uçlu vb.)

 Çünkü bu dönemde oral refleksler 

güçlüdür.

Bu Yaşa Uygun Aile 
Yaklaşımı 



 Kaslarını çalıştırabilecek etkinliklere ortam 
hazırlayın.

 Boya, kalem, hamur gibi araçlar kullanın.



Basit elbiselerini giyme-çıkarma 
becerilerinin gelişmesine fırsat 
tanıyın.
Kaşık-çatal-bardak tutmasına 
fırsat tanıyın.

Bağımsız hareket etmesine 
kontrollü şekilde izin verin.



 İsim ve nesnelere ait hızla oluşan bir sözcük hazinesi 
oluşmaktadır.

 Kurduğu cümlelerin yapısı çocuksu özellikler taşır. 
Cümlelerinde zaman, yer gibi kavramlar doğru 
kullanılmaz.

 Sorduğu sorulara kısa ve 

basit yanıtlar verin.

 Nesneler söylerken

resimlerini gösterin.

 Basit hikayeler anlatın.

Dil bilişsel gelişimin göstergesidir.



 3 yaşındaki çocuk elinden gelse dünyayı keşfetmeye 
çalışır. Kırılabilecek şeyleri kırmaya, kalemlerle bir 
yerleri çizmeye ihtiyacı vardır. 

 Buna göre bir oda veya köşe hazırlanması evde çocuk 
için faydalı olur. Çocuğu bütün bunlarda tecrübe 
sahibi olmasında kontrolümüz dahilinde serbest 
bırakmalıyız.



Disiplin

 Makul kurallar koyun ve bunlara uymasını kararlılıkla 
isteyin. Kurallar açık, net, tutarlı ve sürekli olmalıdır.

 Uygun olmayan bir davranış saptadığınızda, hemen 
başka bir eşya veya oyuncakla dikkatini dağıtın. 

 Sorun çıkmadan önce tedbir alın. Çocuğun zarar 
vereceği veya kendisinin zarar göreceği eşyaları 
ortadan kaldırın. Böylece sürekli 'Ona dokunma' 
demek zorunda kalmazsınız. 

 İyi davranışı takdir edin.

 Soyut algılar gelişmediği için nasihatten kaçının.

 Yerine getiremeyeceğiniz boş tehditlerle onu 
korkutmayın. 



Çocuk bu çağda (2,5–4 yaş) 
çevreden ve aileden çözülerek 
daha özgürlükçü bir tavır 
benimser. 

Ama her istediğini yapmak ve 
tüm kararları onun almasına 
müsaade etmek ileride 
sorumluluk almakta zorlanan, 
başkalarına saygı duymayan, 
bencil ve doyumsuz bir yapıya 
götürebilir. 

Çocuklar yönlendirilmeye 
ihtiyaç duyarlar.




