
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Küçük Kara Balık Çocuk Evi Postası 

BARIŞI  
ÜRETMEK 
Yoğun ve yorucu  zamanlardan geçtik. 
Alternatif işleri yapmanın çok da kolay 
olmadığı topraklardayız. En zor  kısmı 
da ‘neler yapılıyor’ kısmının ayrıntılılar 
odağı olması. 
Neler yapılmalıyla o kadar  meşgul ettik 
ki zihnimizi yaptığımız işe  dönük tam 
bir  odak yaşadık. Onları her zaman 
takip ettik neler yaşıyorlar, nasıl 
hissediyorlar, karakterleri nasıl, hayat 
onlara  neyi katıp neleri götürmekte?   
 
Sorularımız çoktu ve her cevaba ikna 
olacak bilinci sahiplenmedik. Aksine 
sorularımızı büyüttük. Gün içinde 
akışımızın hiç durmadığı sınıfımızda 
servisler gittikten sonra ‘bugün 
nasıllardı-nasıldık?’ sorusunu sorduk.  
 
Hayata sunulan her emeğin karşılığı 
olduğuna  inanıyoruz; biz ki hayatın en 
güzel dinamiğine emek vermekteyiz: 
çocuklarımıza. Bu nedenle zor, yorucu  
yollarda yürüdüğümüzü biliyoruz. Ama 
aynı zamanda doğru yolda olduğumuzu 
bilerek enerjimizi yeniden üretiyoruz. 
Bu  eğitimi seçerken çocuğun doğasına 
duyulan saygı herkesi cezbetti.  
 

Çocukların nasıl öğrendiğine, 
hayatı nasıl deneyimlediklerine 
baktık. Mutsuz bir çocukta  
büyük ölçüde yanlış yetişkin 
deneyimlerinin olduğunu  
gördük. Bu nedenle mutluluğu 
üretirken doğaya, yaşama, kendi 
içimize  ve  oradan çocuklara 
ulaşıyoruz. Bu mutluluk 
akışından beslenmeli çocuklar. 
Çünkü almadıkları şeyi 
veremezler. Mutluluğu onlara 
verebilirsek onlardan bütün 
dünyaya ulaşacak. 
 
Maria Montessori çocuğun 
eğitiminin başında dünya 
barışının görüntüsünü çizmeye 
çalıştı. Irksal, dilsel, dinsel 
önyargılar sorununun çözümüne 
çocukla başlanması gerektiğine 
inandı. Barışa dönük mutlak tek 
çözüm olarak  kabul edilmesi 
tartışma götürür ama onlara 
istediğimiz biçimi vermediğimiz 
bir eğitim sisteminde de  insanın 
doğası ne  kadar savaş odaklı 
diye düşünmenin gerekliliğine 
inanıyoruz. 
 
Bizim de barışa duyduğumuz 
özlemle ‘Barış eğitimi‘ ile  
başlamak istedik bültene. Maria 
Montessori’nin ‘Peace and 
Education‘ adlı kitabından: 
 
 
 

*Gerçek barış insanlar 
arasındaki sevgi ve  
adaletin galip gelmesini 
destekler. 
*İnsan ırkının mantıklı bir 
yeniden yapılanmasına  yol 
açmak için çocuğa geri 
dönülmelidir. 
*Çocukta toplumun zararlı 
etkileriyle  bozulmadan 
önce varolan doğal insan 
karakteristikleri 
bulunabilir. 
*Eğitim boyunca çocuklara 
sağlıklı bir  ruhla, güçlü bir 
karakterle ve açık bir akılla 
yetişmeleri için imkan 
verilmelidir. 
 
Barışın ütopyası değil 
yeniden üretimi için tekrar 
bu satırlara dönelim 
istedik. 
 
Bu bültende  bizim için 
sonsuz değerli olan branş 
derslerimizden yoga, orf 
destekli müzik eğitimi, 
Almanca oyun grubu ve 
yaratıcı drama derslerinin 
içeriğine küçük bir  giriş 
yapıp öğretmenlerimizi 

sizlere  tanıtmak istedik. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YARATICI DRAMA 
‘Yaratıcılığın yanında 
yürümek bambaşka 
bir yolculuk. Bu 
yolculukta bitmez 
denilen yolların 
sonuna gelindiğinde, 
insanın karşısına 
yepyeni bir yol 
çıkıyor. Sonunda 
yolculuk hep baştan 
başlıyor (Tülay 
Üstündağ-Yaratıcılığa 
Yolculuk)’. 
 
 
 
 
 

Yaratıcı Drama çalışmalarımızda olduğu gibi. Oyun, rol oynama 
ve doğaçlama tekniklerinden yararlanarak bireysel özelliklerin 
tanınması, çocuklarımızın birbirleri ile olan iletişim ve 
etkileşimlerini arttırmaya yönelik çalışmalar yaptık.Onların 
yüksek enerjilerini kendilerini daha rahat ifade edebilecekleri bir 
alanda daha çok düşünmeye ve olaylar karşısında gözlemlerini 
aktarmalarına yardımcı olmak  sevgi ile yürüdüğümüz bu yolda en 
güzel hedeflerimiz oldu.Derslerde öğrencilerin keyif  alması hep 
buradan beslendi.Onları dersten  her çıktıklarında mutlu  
gördüğümüzde de biz onlardan beslendik.Aslında pedagojimizin  
gereği biz onların yaratıcılığının önünde  durmadık ,onlardaki  
yaratıcılığa  koşut bir ders hazırladık.Bu yüzden sevdiler ve  
eğlenirken,kendiliğinden gelişen pencereler açıldı önlerine. 
 
Biliyoruz ki yaratıcılık hem  düşünsel , hem duygusal yaşamı ifade 
etmektedir.Yaratıcı bir etkinlik hemen kendiliğinden 
oluşmaz.Cesaretlendirme ve yol gösterme ile yaşam biçimi halini 
alan sürekli bir yöntemdir.Yaratıcı bireyler öğrenmeye  hazır, 
ilgili, düşünsel alanda ve anlatımda akıcı,düşüncede esnek ve 
özgür, meraklı , hayal gücünü kullanabilen, kalıplardan kurtulma 
ve  yeni fikirler üretebilme,farklı olan yeniliğe karşı istekli 
olama, görülmemiş ve benzersiz olana ilgi duyabilme…gibi uzayan 

yetiler kazandırır bireye. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eğitmen: Sıtkı Sencer ÖZBAY 

1979 Istanbul doğumlu. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde 4 yıl klasik gitar egitimi aldı. 2002'de Kocaeli 

Üniversitesi G.S.F. Müzik Bölümünde kontrbas egitimine başladı. 2009’da Yeditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü Müzik Öğretmenliği Yüksek Lisans Programını tamamladı. Bugüne kadar Cem Karaca, Mine, Melike 

Demirağ, Buzuki Orhan Osman, Ercüment Vural, Balkan Messengers II, Selim Sesler, Details, Ümit Sayın gibi 

birçok sanatçı ve gruplarla, yurtiçi ve yurtdışında sayısız performanslar sergiledi. Ghetto, Nardis, Babylon, If, 

Harbiye Açıkhava gibi mekanlarda sayısız konserlere eşlik etti. 12.İKSV İstanbul Caz Festivali Genç Jazz 

Sahnesine “Details” ile kabul edildi. 2009’da Orhan Osman Turkophony Project kapsamında dünyanın en önde 

gelen davulcularından Dave Weckl ile aynı sahneyi paylaştı. Şu an Fatih Erdemci ile performanslarına devam 

etmekte ve Kocaeli Belediye Konservatuarı'nda Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Küçük Kara Balık Bir Veli 

İnsiyatifi Ana Okulu’nda Orff Metodu’yla 2 - 6 yaş ilk öğretim öncesi çocuklarla müzik eğitimi çalışmalarına da 

devam etmektedir. 

Eğitmen: Fatih ERDEMCİ 

1970 İstanbul doğumlu. Müzik çalışmalarına 1987 yılında amatör olarak başladı. 1993 te Yonca’nın Her Daim 

Yonca adlı albümünün 8 adet şarkısının söz, beste ve aranjörlüğünü gerçekleştiridi. 1997 de Tempo Müzik 

etiketiyle çıkan” 9’da 9” Türkiye’nin ilk complation albümünde sözü ve bestesi kendine ait “Ben Ölmeden Önce” 

şarkısı ile büyük başarı elde etti. Bir single çalışması olarak büyük beğeni kazanması ile birlikte 1999 yılında tüm 

söz ve besteleri kendine ait olan “Yaşamak Zor” albümünü gerçekleştirdi. 2001 yılından 2007 yılına kadar bir çok 

şehirler arası konser ve “Shaft Jazz&Blues Club” ta düzenli performanslar gerçekleştirdi. 2007 den 2011’ e kadar 

profesyonel müzik hayatına ara verdi. 2011 de yeniden Beyoğlu Hayal Kahvesi performanslarıyla sevenleriyle 

buluştu. Şu sıralar yeni albüm için şarkı kayıtları prodüksiyon çalışmaları sürmektedir. Küçük Kara Balık Bir Veli 

İnsiyatifi Ana Okulu’nda Orff Metodu’yla 2-6 yaş ilk öğretim öncesi çocuklarla müzik eğitimi çalışmalarına 

devam etmektedir.      

MÜZİK ORFF METODU 
Okulumuzun yeni dönem ders programı branş dersleri 

dahilinde, okulun ilk açılmasıyla birlikte hayalimiz olan 

Orff Metodu’yla müzik eğitimini 14 Eylül tarihi itibariyle 

başlatmış bulunuyoruz. Orff Schulwerk eğitimimde 

kullanılması kati şart olan enstrumanlarımız, Dokuz Eylül 

Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi 

bölümünde öğretim görevlisi Durhan GEZEN tarafından 

yapıldı. Öğretim dönemi öncesi diğer branş dersi 

eğitmenleriyle yaptığımız toplantı neticesinde 

öğrencilerimizi yaş durumlarına göre-2,4 / 4,6- önce 2 

gruba ve 2,4 yaş grubunu da uyku ve ayrılma saatlerine 

istinaden 2 gruba ayırdık. 

 
Böylece 3 sınıfımız oluştu. İlk dersimizde öncelikle tüm öğrenciler ile tanışma şarkımızı söyledik. Tanışma şarkımız 2 

hafta dersimizde de devam etti. 3. Hafta da nefes açma öyküsü ardından enstrumanlar ile tanışma dersi 

gerçekleştirdik. 4. ve 5. Haftada ise yavaş – hızlı, heykel oyunları ile jimnastik, dans teknikleri ile drama hazırlık 

aşamasına geldik. Önümüzdeki haftalarda enstruman ve drama çalışmaları hız kazanarak devam edecektir. 

 



 SANAT ATÖLYESİ 
Onlar iç dünyaları ile 

dış dünya arasında 

kurdukları bağlantıyı 

kağıda aktarırlar. Bu 

noktada tüm 

yapmamız gereken 

onlara özgürce 

üretebileceği bir ortam 

hazırlamak ve 

sunmaktır.   

 

 

 

Sanat Atölyesi'nde Eylül ve Ekim 

 
Resim, çocukların çok sevdiği bir üretimdir. Çünkü kimi zaman 
sözle ifade edemedikleri iç dünyalarını, resimle kolayca ve direkt 
olarak ifade edebilirler. Onlar iç dünyaları ile dış dünya arasında 
kurdukları bağlantıyı kağıda aktarırlar. Bu noktada tüm yapmamız 
gereken onlara özgürce üretebilecekleri bir ortam hazırlamak ve 
sunmaktır.  Bu ortam çocuğun sınırsızca kaybolacağı değil, belirli 
sınırlar içinde,  keşfedeceği,  problemleri kendi yoluyla çözeceği bir 
özgürlüktür. 
 

Eylül ve Ekim aylarında da her zaman olduğu üzere, çocuklara 
 çeşitli durumlar ve koşullar sunup, onların çözümler üretmesini 
ve kendilerini renklerle, çizgilerle ve çeşitli materyaller ile ifade 
etmelerini teşvik ettik. 
Çocuklar yeni yıla, yıl boyunca işlerini saklayacakları "kendilerini" 
resmettikleri, kendi dosyalarını yaparak başladılar. Yılın ilk 
konusu ise  ışık ve renklerden yeni renklerdi;  kolaj tekniği ile 
kağıtlar, transparan kağıtlar ve boyaları kullanarak ışığı, renkleri 
ve yeni renkler oluşturmayı gözlemlediler, araştırdılar. Bir de 
büyük kutlama, Küçük Kara Balık doğum günü vardı, özenle ve 
heyecanla resimlerinden kendi hediyelerini yaptılar. Doğum 
gününde bu resimler de süsledi çadırı. Ardından ise kutlamanın 
resimlerini yaptılar. Tüm yıla yayılacak olan gözlem, hayal, kurgu 
ve çizime adımlar attılar.  
 

Sevgiler 

Sezgin Erdin & Yasemin Erdin Tavukçu 
 

 



 

 

 

 

 

 

Küçük Kara Balık Çocuk Evi Postası 

Merhaba,  

Eylül ve Ekim ayı Almanca oyun zamanı grubumuz 

da, 2011 - 2012 eğitim dönemin de aramıza katılan 

yeni çocuklarla tanışma evresinde, gecen seneki 

programın uzantısı olarak, el parmak oyunları yeni 

ve eski şarkılarımızla ve oyunlarımızla dersimize 

başladık. 

Dersimiz de, gruplarımız yine karma yas uygulaması 

dahilinde üçe bölündü ve grup dinamizmine göre 

çalışmalar bazen bir kere yapılıyor bazı zamanlarda 

isteğe bağlı olarak birkaç kez tekrarlanıyor, ayrıca 

kitap okumak yeni çalışmalarımız arasında yer 

alacak, çeşitli serbest çalışmalar eklendi, bunlar 

renkleri tanımak için kullandığımız tüllerle, ve 

sayısını arttırdığım diğer malzemelerle yapılıyor.  

 

ALMANCA  

OYUN GRUBU 
 Tüllerle dans ediyor, saklambaç oynuyoruz. Renkleri 

hissediyorum. 

 Ritim çubukları ile vücudumuzu tanıyoruz. Vücudumu 

hissediyorum, tanıyorum. 

 Marakaslarla ağaçlardan elma topluyoruz. 

 Mevsim Sonbahar Yağmur şarkısını söylüyoruz. 

 Bir hikaye dinlemek ister misin? Kitap okuyoruz. 

 1 - 2 - 3 - Yine vücut dilimizi kullanarak, sayılarla oyun 

oynuyoruz. 

Sevgilerimle,  

Ceyhan Witzel 

Brans Almanca Musikgarten 

 



 

 

 

 

 

 

Küçük Kara Balık Çocuk Evi Postası 

YOGA  
“Bir insanla bir saat oyun 

oynayarak, onun hakkında, 

onunla bir yıl konuşarak 

keşfedebileceğinden daha 

çok şey keşfedebilirsin”  

Çocuklarla yapılan yoga tamamen bir 

oyun; daha doğrusu, yoganın 

felsefesinden ödün vermeden oynanan 

bir oyun. Ben sadece, çocuklar izin 

verdikçe bir oyun kurucuyum. Onlar ise 

öğrencilerim değil, oyun arkadaşlarım ve 

hatta zaman zaman öğretmenlerim. 

İçimdeki/içimizdeki iyiye ve kötüye 

yeniden bakmayı sağlayan dersler 

yapıyoruz beraberce. Yargılamadan, 

kazanmadan ve kaybetmeden zaman 

geçiriyoruz.  

Derslerimizde drama, masal anlatma 

teknikleri, olumlama cümleleri, yerel 

oyunlar, nefes çalışması, mandala 

boyama ve küçük sohbetlerden 

faydalanıyoruz.. Amacımız beden, zihin 

ve ruh gelişimimizi sağlıklı gelişmesine 

yardımcı olmak ve  güçlendirmek. 



Montessori Metodu/ Bir Kitap 

 

 

 

 

 

 

 

Latin şairi Juvenalis demiş ki; "Saygıların en büyüğünü çocuğa borçluyuz"... 

 

 



 

 

İtalya'nın ilk kadın doktoru Maria Montessori' nin yazdığı Annelik Sanatı' nda 

bugünlerde aklım..Rüzgar 6 aylıkken okumuştum, şimdi yaklaşık 14 aylıkken ve evde 

"Ben de varım!!!" vurguları artmışken tekrar okudum altını çizdiğim her satırını... 

Yazmazsam olmaz dedim… 

 

 

Bir: 

Çocuğun kişilik gelişiminin çocuk adına çilelerle dolu olduğunu; çocuğun 

yeteneklerini hayata geçirmek için ortaya koyduğu çabanın saygıya değer olduğunu ve 

de bunu başarabilen çocukların coşkunluğunu anlatıyor her fırsatta kitap ve en can 

alıcı cümlelerden biri; çocuğun insanoğlunun babası olduğu.. 



 

 

 

 

 

İki: 

Her çocuğun bir duyarlılık dönemi hatta dönemleri olduğuna dair örnek 

şahane.Kelebek yumurtasındaki tırtıl kabuğunu delip dışarı çıktığında ışığa 

duyarlıdır, ışık sayesinde dalın ucuna ilerler ve taze yapraklarla oburluğunu 

giderir.Tırtıl başka besinler yiyecek kadar büyüyünce ışığa duyarlılığını 

kaybeder!!!Yani bu duyarlılık döneminin yararlılığı bitmiştir; çocukların duyarlılık 

dönemleri temel öğrenme açlıklarını tam da duyarlı oldukları dönemde gidermeleri 

gerekliliği ile çok önemsenmelidir.Eğer bir duyarlılık dönemi es geçilirse o döneme 

has bir keşif olanağı bir daha gelmemek üzere yok olur.Bu duyarlılık dönemleri 

aşağı yukarı beş yaşına kadar sürermiş ve de. 

 



 

 

Üç: 

Çocukların kapris olarak nitelendirilen halleri mutlaka dikkate alınmalıdır.Bu 

hallerden sonra sıklıkla sakin bir döneme girer çocuk.O zaman bu hallerinin nedeni 

bulunmalı ve ihtiyaçları giderilmelidir.Nedeni bulduğumuz zaman çocuğu 

anlayabilir ve onunla işbirliği yapabiliriz.Çocuğun kendince tutturduğu gelişim 

yoluna "Onu yapma, bunun için çok küçüksün" diyerek engeller koyduğumuzda 

aldığı hallere sıkça huysuzluk der geçeriz.Ama nasıl ki her hastalık aslında 

işlevselse, yani bedenimize mücadele etmeyi öğretiyorsa; huysuzluğu da böyle 

değerlendirmeliyiz, yani çocuğun ilk huysuzlukları ruhunun ilk hastalıklarıdır.Her 

çocukça tepkinin huysuzluk olduğunu söylemek kolay, ama huysuzluk öyle sanıldığı 

kadar basit birşey değil ki. Huysuzluk herşeyden önce çözümlenmesi gereken bir 

sorundur. 

 

 

 

Dört: 

Hep der ya büyükler biz daha şanslı çocuklardık, kalabalıklarda ve oyunlarla büyüdük 

diye, Montessori de buna vurgu yapıyor.Belki o zamanlarda bedenleri daha büyük 

tehlike altındaydı çocukların, tıp bu kadar ilerlemiş değildi, çocuk ölümleri daha 

fazlaydı ama şimdi de çocuklarımızın ruhları tehlike altında. 

 



 

Beş: 

Evde düzen düzen diye tutturmam boşuna değilmiş, çocuklu ev dağinik olur diyenlere 

"Hayır, oğlumun bu dağınıklığı içselleştirmesini ve normal farz etmesini 

istemiyorum" dedim hep.O dağıttı ben topladım, şimdilerde onu da dahil etmeye 

başladım, gayet iyi kotarıyoruz anne oğul.Çocuğun düzene karşı son derece duyarlı 

olduğu aşama, önemli olduğu kadar esrarlı bir aşama imiş. Bu duyarlılık, çocukta bir 

yaşındayken başlayip iki yaşına kadar sürermiş.Çocukların doğaları gereği düzensiz 

olduklarına inanıla gelindiği için, dış düzene yönelik bir duyarlılık aşaması 

geçirmesini garipseyenler yanılıyorlarmış.Kitaptaki şu cümle özetliyor zaten herşeyi: 

"Çocuk çevresi tarafından biçimlendiğine göre, belli belirsiz bir yapıcı formulle 

yetinemiyor; ona kesin, dakik ve kararlı klavuzlar gerekli oluyor." 

 

 

 

 

 



 

 

Altı: 

Çocuk öyle amaçsız koşup zıplamaz.Sırf ortalığı alt üst etmek için onu bunu ellemez. 

Yapıcı hareketleri, yetişkinlerin hareketlerine dayanmaktadır. Onlara bakıp 

eşyaları nasıl kullandıklarını izleyerek işe girişir, onları taklit eder. Çocuk etraftaki 

yetişkinler gibi hareket etmeye çalışır, onların kullandıkları nesnelere el 

atar...Konuştuğum her anne çocuğunu oyuncaklardan çok gerçek hayat materyalleri 

ile ilgilendiğini söyler durur buna şaşırarak, kitabın bu konuda da söyledikleri var: 

"Büyüklerin bir başka yanılgısı da çocukların sırf renkli nesnelerle, cırlak renklerle 

ve şamata ile ilgilendiklerini sanmalarıdır." 

 

 

 

 

Yedi: 

Çocuk için yere yakın, doğru dürüst bir sedir hazırlanmalı, istediği zaman yatsın, 

istediği zaman kalksın. diyor Montessori, kendi tercih ettiği zamanlarda ulaşılabilir 

bir yatağının olması fikri içimi ısıtıyor, bunun hazırlığını yapıyorum..Tam da kendi 

seçimlerinde ısrarcı olduğu bir döneme geçmişken, uykunun seçenek olarak 

sunulması çok mantıklı. 



 

 

 

 

 

 

Sekiz: 

Üst düzeydeki hayvanlar yavrularının ihtiyaçlarına kendilerini ayarlarken, 

içgüdüsel olarak böyle hareket ederler.Anası yavru fili sürünün arasına getirdiği 

zaman, koskoca hayvanlar adımlarını yavrunun adımlarına göre ayarlarlar, 

yorulup durunca onlar da durur. Bizler ise şahane pusetler alırız yavrularımıza, 

sıklıkla şehir hayatına ve bize ayak uyduramayacaklarını bildiğimizden onlar pusette 

biz koşarak yaparız her işimizi.Gezmeye çıkardıkları zaman pekala yürüyebildiği 

halde arabaya oturturlar.Ben şimdilerde sırt çantama Rüzgar' a ne lazımsa koyup 

onun adımlarına uyuyorum dışarda.Her akşamüzeri iki saat, şükür ki zaman sıkıntım 

yok, olsaydı da 15 dakikamız bile olsa böyle geçirmesini sağlardım.. Sokakta her şeyle 

ayrı ayrı ilgileniyor, bazen bir karıncayı izliyor aralıksız 5 dakika.Ben napıyorum, 

duruyorum!!! Saygıyla onun keşiflerine onun kadar heyecanlamaya gayret ediyorum. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Dokuz: 

Her çocuğun bir yaşam ritmi vardır ve ritm dilediğiniz anda değiştirebileceğimiz 

rastgele bir kavram değildir.Ona yardım bahanesi ile fincanı elinden alıp ben 

içireyim sana diye abanırız üzerine.Aslına dileğimiz yardım değil, bu 

kendimizinkine yabancı hareket ritmine son vermektir.Yetişkinler çocuğa aşağı 

yukarı böyle davranırlar.Bilinçsizce kalkar, çocuğun o doğal ama ağır ve hesaplı 

hareketlerini engellerler.Böylece bir sinek kovarmış gibi o tedirginlik konusunu 

ortadan kaldırıverir.Ama hangimizin aklına gelir ki yaptığımız o yersiz 

yardımlarla çocuğun yaşamını zehir etmekteyiz. Bunlar ömür boyunca acısını 

çekeceği çeşitli baskıların başlangıcıdır. 

 



 

 

On: 

Özetle Montessori der ki: 

Alıştırmanın tekrarını ister çocuk, bıkamadan usanmadan, öğrenene kadar 

defalarca, bunu yapmalıyız mutlaka. 

Özgür seçim yapmak ister, saygı duymalıyız.  

Oyuncaklar' a ve oyuna bakışı Montessori metodunun en çok tartışılan 

noktalarından biri,kitapta diyor ki: "Elimizde önemli bir iş, önümüzde görülecek 

hatırı sayılır bir ödev varken hangimizin aklına oyun oynamak gelir, çocuk da öyle. 

Elinde önemli bir iş varken tutup da oyunla neden uğraşsın. Çocuk hiç durmaz, 

daha aşağı bir düzeyden daha üstüne çıkmaya savaşıp uğraştığı için her 

dakikasının her anının büyük değeri vardır. Oyuncakla oynama bu en nazik 

döneminde daha yüksek bir yaşamın temellerini atmakla uğraşması gereken 

çocuğa tanınan tek özgürlüktür. Dikkate değer bir seziyle psikanalistler hayal 

gücünün anormal gelişmeleriyle oyuna karşı aşırı ilgi belirtilerini ruhsal kaçış diye 

adlandırmıştır. Bunlara özellikle yetişkinlere fazla bağımlı çocuklarda rastlanır" 

Ödüller ve cezalar 'ı gereksiz bulur Montessori yöntemi. Ödülün motivasyon 

arttırıcı olmadığını, çocuğun zaten özgür iradesi ile seçtiği ve ona dayatılmamış 

herşeyle ilgilendiğini; cezanın ise biz yetişkinlere göre hatalı olan davranışı 

azaltmadığını söyler. Temelde her ikisine de katılsam da biraz övgü biraz eleştiri 

hayatın tuzu biberi, benim en temel motivasyon kaynaklarımdır hayatta.. 

Sessizlik 

Onur 

Disiplin 

 



 

 

 

 

Yöntem: 

Alıştırmanın tekrarı 

Özgür seçim 

Hata deneyimi 

Hareketlerin çözümlenmesi 

Sessizlik alıştırması 

Sosyal ilişkilerde düzgün davranış 

Çevrede düzen 

Kişisel temizliğe özen 

Duyuların eğitimi 

Okumadan ayrı yazma  

Okumadan önce yazma 

Kitapsız okuma 

Özgür faaliyetli disiplin 

 



 

 

 

Yöntemin uzak durdukları: 

Ödüller ve cezalar 

İmla klavuzları 

Toplu dersler 

Program ve sınavlar 

Oyuncaklar ve şekerlemeler 

Öğretmen masası 

... 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SONSÖZ 

O çoğalmalı, ben azalmalıyım... 

 

 

 

 




