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Bu testte 75 soru vardır.

I. Çocukları ilkokula hazırlamak

II. Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen
çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı yaratmak

III. Çocukların hayal güçlerini, yaratıcı ve eleştirel
düşünme becerilerini geliştirmek

IV. Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını
sağlamak

 Yukarıdakilerden hangileri 2013 Okul Öncesi Eğitim
Programı'na göre, okul öncesi eğitimin amaçları
arasında yer alır?
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Diğer sayfaya geçiniz.1
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5.

6.

İki aylık Emir, dışardaki inşaattan gelen yüksek ses
karşısında sıçrayarak kollarını dışa doğru açmış, sonra
tekrar kendisine çekmiştir.

 Buna göre, Emir’de aşağıdaki reflekslerden hangisi
gözlenmiştir?

Moro Kavrama Arama

Tonik boyun Babinski
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Diğer sayfaya geçiniz.2
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16.

Dört yaşındaki Tibet, kırmızı ve mavi renkleri isimleriyle
bilmekte ve ayırt edebilmektedir. Babası Tibet’in önüne
kırmızı, mavi ve kahverengi renkte üç adet kalem koyup
“Bana kahverengi kalemi verir misin?” demiştir.
Kahverengiyi henüz bilmeyen Tibet, kısa bir süre
kalemlere bakıp düşündükten sonra babasına
kahverengi kalemi uzatmıştır.

Tibet’in bu davranışı, aşağıdaki dil gelişimi
terimlerinden hangisiyle açıklanır?

Daraltma Aşırı genişletme

Hızlı haritalama Fonolojik farkındalık

Aşırı kurallaştırma
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Beş yaşındaki Emre, anaokuluna başlamasının
üzerinden iki ay geçmesine rağmen her sabah
annesine, başının ağrıdığını veya midesinin bulandığını
gerekçe göstererek, okula gitmek istemediğini
söylemektedir. Okula gitme konusundaki isteksizliği bir
süre daha devam edince ailesi öğretmeniyle görüşmeye
karar verir. Annesi öğretmene “Okula gitme konusunda
bizimle çatışıyor ve direnç gösteriyor.” der. Öğretmen,
Emre’nin sınıftaki sohbetlerde kendisine “Annemin ve
babamın başına kötü şeyler gelecek diye korkuyorum.”
dediğini söyler.

Emre’nin yaşadığı bu durum aşağıdaki ruh sağlığı
bozukluklarından hangisiyle açıklanabilir?

Yaygın kaygı bozukluğu

Toplumsal iletişim bozukluğu

Ayrılma kaygısı bozukluğu

Nörogelişimsel bozukluk

Toplumsal kaygı bozukluğu
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Cengiz Öğretmen, hazırladığı etkinlikler sırasında bazı
çocukların odaklanmakta sorun yaşadığını, yerinde
duramayıp koşturduğunu fark eder. Bunun üzerine,
etkinlik geçişlerinde açık alanda oynanan oyunlardan
daha çok yararlanması gerektiğini düşünür ve planlarını
bu yönde günceller. Öğretmen, ilerleyen günlerde
çocukların etkinliklerde daha keyifli olduklarını ve etkin
katılım gösterdiklerini gözlemler.

 Buna göre, Cengiz Öğretmen etkinliklerini aşağıdaki
oyun kuramlarından hangisine göre düzenlemiştir?

Fazla enerji Psikanalitik

Alıştırma Tekrarlama

Rahatlama
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Diğer sayfaya geçiniz.9
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Diğer sayfaya geçiniz.10
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Çocuk dünyayı araştırır ve öğrenirse karşılaştığı olaylara
daha duyarlı olabilir. Bu duyarlılığı kazandırmak için
kültürel antropoloji, tarih, coğrafya, siyasal bilimler ve
ekonomiyi kapsayan beş anahtar sosyal çalışma
alanına odaklanmak gerekir. Böylece çocuklarda
yeterlik, bireysellik ve sosyalleşmenin gelişimi
desteklenir. Yapılan etkinlikler "sosyal çalışmalar" 
olarak adlandırılır.

Parçada sözü edilen bu okul öncesi eğitim yaklaşımı
veya programı aşağıdakilerden hangisidir?

Proje Reggio Emilia

HighScope Bank Street

Head Start
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Aşağıdaki öğretmen uygulamalarından hangisi,
 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı’nın özellikleriyle
çelişmektedir?

Kadir Öğretmen, gerekli gördüğü durumlarda daha
önceki zamanlarda ele aldığı bir kazanım ve ilgili
göstergeyi, dönem içerisinde birkaç kez tekrar
çalışmıştır.

Murat Öğretmen, seçtiği kazanım ve göstergeler
doğrultusunda çalıştığı okulun çevresinde, çocukların
her gün karşılaştıkları durumları kullanarak etkinlikler
hazırlamıştır.

Engin Öğretmen, aylık planına aldığı kazanım ve
göstergelerin gerçekleştirilme durumunu planın
değerlendirme bölümüne kaydetmiş gelecek ayın
planını hazırlamada bu bilgileri göz önünde
bulundurmuştur.

Yakup Öğretmen, belirlediği kazanım ve göstergeleri
çocuklarla çalışırken hayvanlar, mevsimler, ailem ve
ben gibi farklı konulardan yararlanmıştır.

Emre Öğretmen dönem boyunca yaptığı tüm
etkinlikleri, bütünleştirilmiş etkinlik yapısında planlamış
ve hazırladığı her etkinlik için aile katılım çalışmalarına
yer vermiştir.
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Ayşe Öğretmen, üzerinde farklı sayıda nesnelerin
resimleri olan kartlar hazırlamıştır. Her bir kartı üç
saniye elinde tutarak çocuklara gösterdikten sonra kartı
saklamış ve kartın üzerinde kaç tane nesne olduğunu
sormuştur.

Ayşe Öğretmen, uyguladığı bu etkinlikle aşağıdaki
matematiksel becerilerden hangisini geliştirmeyi
hedeflemiştir?

Atlayarak sayma Ritmik sayma

Sayısını görme Uzamsal düşünme

Anlayarak sayma
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TEST BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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